
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
เรื่อง การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลสงเปอืย ตามแผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าป ี2561  
ครัง้ที ่1 (ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561) 

----------------------------------------  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) “คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้  

 จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 
ลงชื่อ 

          (นายวีระยุทธ     บวัหนอง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖1 
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มนีาคม  ๒๕๖1) 

ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที ่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอ 
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ทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่
มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   จะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖
1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.สงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกอบต.ทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมิน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ
สนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กร
เอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

๒.  ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เ งินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเปน็กรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
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๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 

๓.  วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล 

๔.  ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล 
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ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดั งกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ 29 (2)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขัน้ตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิน่ 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

๕.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ 
เด็กได้ รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพ
ความเปน็อยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ดา้นการจดัระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดา้นเศรษฐกจิ พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ดา้นศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิญัญาท้องถิน่ 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของอบต.  ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ    
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

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

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

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

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

(๔)  เครือ่งมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวธิ ี อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ  

๖.  ระเบียบ  วิธกีารในการตดิตามและประเมนิผล 
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มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห ์ เปรียบเทยีบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังนี้   

๗.๑  การประเมนิผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอืน่ๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองสว่นท้องถิน่  ดงันี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที ่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของอบต.
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของอบต. (ให้

หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 

๗.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผล 
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๗.๓  การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบั ติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญัหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 

๘.  ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล  
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1. นายสัญญา     ชาโท  ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.            ประธานกรรมการ 
2. นายอานนท์ ขุนสะท้าน ต าแหน่ง รองประธานฯ ม.2   กรรมการ 
3. นายวิลัย หงส์ทอง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.8   กรรมการ 
4. นายปกรณ์ สร้อยสวัสดิ์ ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมต าบล ม.5  กรรมการ 
5.นายเฉลียว นาโหว ่  ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมต าบล ม.6  กรรมการ 
6. เกษตรต าบลสงเปือย        กรรมการ 
7. พัฒนากรต าบลสงเปือย       กรรมการ 
8.นายสุรีย์       ชินวงษ์  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.8   กรรมการ 
9. นายทองใบ    สมบูรณ์  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.7   กรรมการ 
10.นายรณรงค์   ทวีแสงศิริ ต าแหน่ง ปลัด อบต.    กรรมการ 
11. นายปรีชา    ยอดแคล้ว ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง    กรรมการ 
12. นางอนงค์    แสงสว่าง ต าแหน่ง รองปลัด อบต.    กรรมการ 
13.น.ส.อัญชุลี    บุญไตรย์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
14. น.ส.ณราวดี   ด่านขุนทด ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
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ส่วนที ่๒ 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

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

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

แผนยทุธศาสตร์  วิสยัทศัน์  พันธกจิ  จดุมุง่หมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยทุธศาสตร ์
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
 

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

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

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

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านยิมหลกัของคนไทย เพือ่สรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แข็ง  มีทัง้หมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา   
       ประกอบดว้ยนโยบาย  ๑๑  ดา้น  ดงันี ้

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

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

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพ
ติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 
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๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า

ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

  จากการทบทวนแผนพฒันาจังหวดัขอนแก่น สรปุดงันี้ 

วสิยัทัศน ์ ขอนแกน่เมืองน่าอยู ่ ศนูยก์ลางเชื่อมโยงการคา้  การลงทนุ และการบริการของกลุม่ 
                     ประเทศอนภุมูภิาคลุม่น้ าโขง  

จดุยืนทางยทุธศาสตร์    เมืองศนูย์กลางเศรษฐกจิ และสงัคมในกลุ่มประเทศอนภุมูภิาคลุม่น้ าโขง 
                              - ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ  
     - ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์  
     - ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 
     - ศูนย์กลางการศึกษา     
     - ศูนย์กลางการประชุม และการท่องเที่ยว 
     - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว 
 
ภาคอุตสาหกรรม 
      - นครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      - พลังงานทดแทน 
     - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร/อุตสาหกรรมสีเขียว 

 
ภาคเกษตร 

      - พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว,อ้อยโรงงาน,มันส าปะหลัง) 
      - พืชเศรษฐกิจรอง (ผักปลอดภัย,มะม่วงน้ าดอกไม้) 
      - สัตว์เศรษฐกิจหลัก (โคเนื้อ,ไก่) 

ภาคท่องเทีย่ว 
      - ศูนย์กลางประชุมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์) และวัฒนธรรม 

OTOP  

- ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้าย  

พันธกจิ   
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก  
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
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 เป้าประสงค์รวม 

1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
      ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค                 
      ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

-บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
-สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

 
 1.4  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดัขอนแกน่   

  วสิยัทัศน ์“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

   พนัธกจิ 
    1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
    2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
    3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว  
    5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
    6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล และเกิด 

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
    7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น   
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 ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร ์ดงันี ้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขันภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย 8 ยทุธศาสตร ์44 แนวทาง การพฒันา ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาเมืองและชมุชน ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา ดงันี้ 
  1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น ระบบ  
  1.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้ มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
  1.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมีส่วนร่วม  
  1.4  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
  1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด

อุบัติเหตุ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา  ดงันี้  
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
  2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
  2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม  
  2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ

ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ตลาด ทางระบาย การก าจัดของเสีย)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง ประกอบดว้ย 7 แนวทางการพฒันา ดังนี ้ 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับประชาชนทุกเพศ วัยอย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ  
 3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการกีฬา/

นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง ศักยภาพของ

ประชาชน 
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  3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดีเห็น คุณค่าตนเอง

และสังคม  
 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน การเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลง  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ประกอบดว้ย

แนวทางการพฒันา   7 แนวทาง ดังนี ้ 
  4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
  4.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ 

โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อม 
  4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 

 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาการเกษตรอยา่งยัง่ยนื ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา ดังนี้  
 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร  
 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร อินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ  

5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน พ้ืนที่  
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี  

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสรมิสร้างสุขภาวะ  ประกอบดว้ยแนวทางพฒันา 5 แนวทาง ดงันี ้
  6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ ปฐมภูมิ  
  6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
   6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง กับการ
ดูแลสุขภาพ  
  6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ บริการ
ประชาชน 
  6.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มี 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การสรา้งเสรมิทนุทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกจิชมุชนเพือ่การแขง่ขนภายใต้ หลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 5 แนวทาง ดังนี ้ 
 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ เยาวชน 

7.2 อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว  
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ เมษายน ๒๕๖1) 

23 
 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การประกอบ
อาชีพ 

 ยทุธศาสตร์ที ่ 8  การพฒันาการบรหิารภาครฐั ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 5 
แนวทาง ดงันี ้
 8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน  
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ติดตาม และ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
 
2.ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

2.1 วสิยัทัศนก์ารพฒันาต าบลสงเปอืย 
“ บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าศิลปหัตถกรรมก้าวล้ าการตลาดสินค้าเกษตร  เกษตรอินทรีย์  ไม่

มียาเสพติด  เพื่อคุณภาพชีวิต  พิชิตความยากจน ” 

2.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาต าบลสงเปือย พ.ศ.2561-2564 
ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ประกอบด้วย  6   ยุทธศาสตร์    ดังนี้ 

ยทุธศาสตร์ที ่1   การพฒันาเศรษฐกจิให้มคีวามมัน่คงและมีความสามารถทางการแขง่ขนั 
1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร 

  1.2   เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
      1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคมทีม่ีคณุภาพ  
2.1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
2.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
2.3  สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.4  อนุรักษ์  สร้างสรรค์  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ  

 4.1   สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 4.2   รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
 4.3   ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
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4.4   ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
4.5   การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการโครงสร้างพืน้ฐาน   

 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาการบรหิารภาครฐั   ประกอบดว้ย  4  แนวทาง  ดงันี ้
6.1  ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
6.2   พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
6.3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6.4 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณให้มี    

                 ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

**************************** 
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-------------------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ อบต.สงเปือย ครั้งที่ 1/2561  
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของอบต.สงเปือย       10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 93 93 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุด
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน ในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์, กลยุทธ์, ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม,ผลผลิตโครงการ ได้
คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดโครงการไว้ในแผนมาก แต่น าไปด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 
80 ในแผนพัฒนาฯ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3  ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 
 



๒๖ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ เมษายน ๒๕๖1) 

 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของ อบต.สงเปือย 

20 20 100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ ง ข อ ง หมู่ บ้ า น / ชุ ม ชน /ต า บ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก า รบริ ก า ร  กา รท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เ พ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของอบต.สงเปือย 

3 2 100  

รวม 20 20 100  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของ อบต.สงเปือย ครั้งที่ 1/2561 เป็นดังนี้ 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรปุสถานการณก์ารพฒันา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 55 91.66 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 89 89 

 
  1) พบว่าประเด็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 8
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 139 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน



๒๙ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ เมษายน ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.สงเปือย และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของอบต.สงเปือยที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 139 โครงการ ได้
คะแนน 5  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอบต.สงเปือย ได้น าไปจัดท าเปน็โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่  
จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น  (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  
   
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ เมษายน ๒๕๖1) 

  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ ด า เนินการจริ งตามที่ ไ ด้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ มี จ า น วน เ ท่ า ไ ห ร่ 
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

10 8 80  

 รวม 10 8 80  

 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถงึ  มนีาคม ๒๕๖1) 

 

ส่วนที ่ ๔ 
 
 

 
 

 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.สงเปือย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย   

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มกีาร

ด าเนนิการ 
๑  คณะกรรมการพฒันา อบต. 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 
 
 

 

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
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ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มกีาร

ด าเนนิการ 
๒  การจดัท าแผนพฒันาอบต.   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

  
 

แบบที ่ ๓/๑... 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  
๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
สว่นที ่ ๑    ข้อมลูทัว่ไป 

๑.๑  ชือ่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย   
๑.๒  รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ 2561 (เดือนตลุาคม ๒๕60 – มนีาคม ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการที่ไดป้ฏบิัติ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น
แผนพฒันาสีป่ ี

บรรจุใน
ข้อบัญญตัิ 
ประจ าป ี
2560 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและ
มีความสามารถทางการแข่งขัน 

10 3 
30.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

44 33 
75.00 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

11 5 
45.45 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

15 6 
40.00 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

51 18 
35.29 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 8 4 50.00 
รวม 139 69 49.64 

 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถงึ  มนีาคม ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕60 – 
๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของอบต.ต าบลสงเปือย  เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.
ต าบลสงเปือย  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
 

๑.  สรปุผลการวดัคุณภาพของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)     

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

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

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

การตดิตามและประเมนิผลในเชงิปริมาณ 

ตามแบบตดิตามและประเมนิคณุภาพแผนพฒันา

ท้องถิน่ 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถงึ  มนีาคม ๒๕๖1) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

การประเมนิคุณภาพของแผน 
แนวทางการพจิารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลสงเปอืย   
ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมลูสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

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

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ต าบลสงเปือย  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน 
๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   โดย
สรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถงึ  มนีาคม ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพจิารณาตดิตามและประเมนิผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาสามป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพือ่สอดคล้องของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 

ประเด็นการพจิารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรปุสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัตใินเชงิปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพฒันาประกอบดว้ย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวา่งเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถงึ  มนีาคม ๒๕๖1) 
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๑.  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (ประจ าปี 2561) จ านวน   ๑39  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้      จ านวน    16  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  11.51 ของแผนพัฒนาสี่ปี        
2.  ผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน (ประจ าปี 2561) จ านวน   69   โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้      จ านวน    16  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  23.18 ของแผนด าเนินงาน     
 
3.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน 

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  อบต.ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  อบต.มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๔)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อน ท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ได้รับ

ความเสียหาย และปัญหาไฟไหม้ป่า 
อุปสรรค 
(๑)  อบต.ต้องสูบน้ าจากแม่น้ าที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า   
(๒)  อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  อบต.ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
(4)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทน

ถาวรได ้   
  

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
(๓)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 
 

สรปุรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
รอบเดอืน เมษายน ๒๕๖๑ 

(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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4.  ปญัหาและอปุสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มดีงันี้ 
ปัญหา 

๑)  อบต.บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติไดร้้อยละ  49.64  ไม่ถึงร้อยละ  80 ขึ้นไป  ของ
แผนพัฒนาสี่ปี   
 อุปสรรค 

๑)  อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการโครงการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  อบต.มีงบประมาณในการพัฒนาที่จ ากัด        

ข้อเสนอแนะ  
      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี     

๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙0  ของแผนพัฒนาสี่ปี   
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