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สวนที่  ๑ 
 

 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 

2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
งานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเคร่ืองมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายที่วางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
และสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลเุปาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดงักลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเคร่ืองมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
ในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวธีิการปรับปรุงการดําเนินงาน 

โดยสวนใหญ... 
 
 

บทนํา 
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โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตอง
ใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปน
และทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระ
ตนทุนที่สูงหรอืมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการ
ตัดสินคณุคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการตดิตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ  (๑)  
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   

  

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

คณะกรรมการ... 
 



~ ๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของ อบต.เมิองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ข้ึน  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเคร่ืองมือทดสอบผลการ
ทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  
นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปล่ียนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเคร่ืองมือในการเลือกที่จะ
กระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สดุคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน  และ
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบ... 

๒.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๔ ~ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน
อดุหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่
จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึง
อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสที่
จะดําเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรบัปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 

7)  เพื่อตอบสนอง.... 
 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 



~ ๕ ~ 
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๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนที่ ๑   
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 
(3)    

ข้ันตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน
สบิหาวันนบัแตวนัที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย 

ไมนอยกวา.... 

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 13 (๕)   
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังน้ี     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ส่ีป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมนิผล  ดังน้ี 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชมุชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

 
(4)  ความกาวหนา... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
1)  ดานเศรษฐกิจ  

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๒)  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมี

ความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยา
เสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท       

3)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ 

ท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     
4)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

5)  ดานการศึกษา 
เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน   

๖)   ดานประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริม

อนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และ
ความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

7)   ดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
    ประชาชนไดรับความอํานวยความสะดวกในการมารับบริการจากองคการบริหาร
สวนตําบล  และมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

8)  ดานการทองเท ี่ยว 
มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรอืไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรอืไม   
 
 

(7)  ผลลัพธและผลผลิต... 
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(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง

สงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรอืไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัย

ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  
เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการตดิตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี ้

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มอีงคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผดิชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที ่๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  
ดังนี ้

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  12  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  กันยายน            
  

(๔)  เคร่ืองมือ  อันไดแก   
เคร่ืองมอื  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ได รับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคณุภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนาํไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ  

มีอยูจริงหรือไม... 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ 
เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีต้ังไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วธิีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผดิชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเกบ็รวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตําบลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตําบลเมืองเกษตรในแตละยุทธศาสตร 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองเกษตร (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 
 
 

๗.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
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๗.๓  การตดิตามประเมินผลรายโครงการ   
กาํหนดใหผูรับผดิชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปล่ียนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบตัิ  หรือการเปล่ียนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจดัปญหาอปุสรรคที่เกิดขึ้นในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนบัสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเร่ิมใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 
 
 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
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  1.  นายจวน    มีกําปง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเกษตร กรรมการ 
  2.  นางยุพิณ หวังประสพกลาง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเกษตร กรรมการ 
  3.  นายวิโรจน มีกําปง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเกษตร กรรมการ 
  4.  นายสงกรานต   จรสันเทียะ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
  5.  นายวัชริศ มีกําปง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
  6.  จ.ส.ต.นรินทร  ชูพันดุง ปลัด  อบต.เมืองเกษตร     กรรมการ 

7.  นางสาวกฤษณา   เจริญนอก หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ   
8.  นายสมาน   แซหนึง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.  นายพล     หวังกอกลาง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผ    กรรมการ 
11.  ครู กศน.ตําบลเมืองเกษตร     กรรมการ 

 
 

    
 
 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
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สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา  มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพฒันาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงนํ้า)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยทุธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไวแลว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนบัสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพฒันาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สงัคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

5) การสราง... 
 
  

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



~ ๑๖ ~ 
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๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินที่เก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปน
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร    

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางย่ังยืน”    
วัตถุประสงค  

๑)  รกัษาฐานรายไดเดมิ และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)    
  

เปาหมาย... 
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพิ่มรายไดจากฐานเดมิ    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาํเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศกึษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรยีนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตวั  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รู จักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี 

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพื่อเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจรญิกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง 

เติบโตแบบเศรษฐกิจ... 
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เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้น
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังน้ี 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาที่ ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่  ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ทั้งนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ 

 
รวมมือเชิงรุก... 
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รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติด 
ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่
เกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาํผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่ เห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนที่ของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรบังานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเร่ืองที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิด

ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ 
๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ไดจักทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทกุภาคสวน  
ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุก
ขั้นตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร  
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

ยุทธศาสตร.. 
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ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี ้    
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาํเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕  แนวทางการดําเนินการ 
 
๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ 

สุรนิทร) ระยะ 4 ป พ.ศ.2558 – 2561   (ฉบับทบทวน)   ไดจัดทําข้ึนบนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคีการ 
พัฒนาทุกภาคสวน  ทั้งภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมจากทั้ง 
4  จังหวัด  ทุกขั้นตอน   ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด   การกําหนด 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ 

จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงได 
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ 

1. เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เปนแหลงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน อารยธรรมและไหม 
3. เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาค และการคาชายแดน 
4. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน  “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม  และ 
การทองเทีย่วอารยธรรมขอม”   เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทองเที่ยวอารยธรรม  Logistic   และ 
การคาชายแดน เช่ือมโยงกลุมอาเซียน” 

เปาประสงครวม 
1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเขาสูครัวโลก 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศ 

อาเซียน 
3. เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและ 

ประเทศอาเซยีน 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategies Issues) จํานวน 3 ดาน คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเขาสู

ครัวโลก 
เปาประสงค 
1. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑแปรรปูไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑแปรรูปอาหารและพลงังานทดแทน 
3. สงเสรมิการปลกูออยเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดมาตรฐาน 
4. สงเสรมิการเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือการคาในประเทศและกลุมประเทศอาเซยีน 



~ ๒๑ ~ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการทองเท่ียว อารยธรรม ไหม และการคาชายแดน 
เชื่อมโยง กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปาประสงค 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
เปาประสงค 
1. สรางความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินคาและการคาชายแดน 

 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) 
1. วิสัยทัศน 
“โคราช เมืองหลวงแหงภาคอสีาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   การทองเที่ยว  ศูนยกลาง   Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ และสรางสังคมสิ่งแวดลอมที่มี 
คุณภาพใหโคราชเปนเมืองนาอยูรองรับประชาคมอาเซียน) 

2. เปาประสงครวม 
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร

แบบครบวงจร สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การทองเที่ยว และ OTOP 
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายไดกระจายโอกาสใหคนจน สงเสริมพัฒนา

ดานการศึกษา และสาธารณสุขอยางมีคุณภาพใหครอบคลุมและเทาเทียมทุกกลุม 
3. เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแกไขปญหามลภาวะ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปนครัวของโลก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมเปน Food Valley 
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนชวยลดตนทุนการผลิต 
3. เพื่อเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวและจําหนายสินคา OTOP 
แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาปจจัยแวดลอมการผลิตสินคาเกษตร(Product champion) การคมนาคมขนสง และ 
     ระบบโลจิสติกส ไปสูภูมิภาคอินโดจีน 
(2) เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการ SMEs และผูบริโภคใน 
     อาเซียน 
(3) แปรรูปสินคาเกษตรเปนพลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
(4) เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยวสีเขียวและOTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อแกไขปญหาความยากจน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทาเทียม 



~ ๒๒ ~ 
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(2) สงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ 
(3) ดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 
(4) สรางการจางงาน รายได และการเขาถึงแหลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใหแกแรงงาน 
(5) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตางดาว อาชญากรรม 

               คุมครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เพื่อปองกันและแกไขปญหามลภาวะ 
3. เพื่อเตรียมความพรอมรองรับสาธารณภัยตางๆ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การจัดการเมอืงนาอยูแบบบูรณาการ 
(2) ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางเมืองสีเขียว 
(3) การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียม 
2. เพื่อแกไขปญหาและลดผลกระทบจากความเดือดรอนของประชาชน 
3. เพื่อควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(2) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีใหมีสมรรถนะสูงทันสมัยเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม 

อาเซียน 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 

9.  แผนพฒันาตําบลเมืองเกษตร 
 ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ    มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
1.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนาความรูดานวิชาการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง 

การเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  2.1  แนวทางการการพัฒนาสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายและสงเสริมการกีฬาทุก 

ประเภท 
  2.3  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
  2.4  แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3... 
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ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและตระหนกัในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.2 แนวทางการพัฒนาการกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ 
3.3 แนวทางการพัฒนาดานควบคุมมลพิษและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
3.4 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค มีแนวทางในการพัฒนา
ดังนี ้

4.1 แนวทางการพัฒนาดานการคมนาคม 
4.2 แนวทางการพัฒนาดานไฟฟา 
4.3 แนวทางการพัฒนาดานประปา 
4.4 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
4.5 แนวทางการพัฒนาดานการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชน    

และประชาชน 
5.2  แนวทางการเพ่ิมโอกาสการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
  มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
  6.1  การสงเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
  6.2  สงเสรมิประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
  มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

7.1 การใหความรูและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิการทองเท่ียว   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
8.1 แนวทางการสงเสรมิการทองเที่ยว 

 
วิสัยทัศนการพัฒนา 

“  เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคราย   
ชุมชนเขมแข็งและนาอยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ” 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด  

พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อเปนแนวทางในอนาคตขางหนา  โดยใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหาและสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสาน
ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในลักษณะพหุภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน กํานัน ผูใหญบาน และประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาคนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได และชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน   

 
พันธกิจ ... 
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พันธกิจ (MISSION) 

 พันธกิจที่  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. สนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ 
2. สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง  สมดุลและยั่งยืน  โดยเนนดานการเกษตรกรรมใหเปนตลาดผลผลิต

ทางการเกษตร 
 พันธกิจที่  2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1. สรางระบบบริการและคุมครองสุขภาพ  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
2. ดูแลใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3. ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนนัทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 
4. ดูแลใหผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาสทางสังคมไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และไดรับบริการ

จากภาครฐัอยางทัว่ถึง 
5. พัฒนาประสิทธิภาพ  เพ่ิมบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล  ในงานดานสังคมสงเคราะหและ

การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
 พันธกิจที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรปาไม 
 พันธกิจที่  4  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. การพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและนาอยู  โดยไดรับการบริการสาธารณะโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคที่จําเปนและทั่วถึง  เพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 พันธกิจที่  5  การพัฒนาดานการศกึษา 
1. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง  เทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและ

ฝกอบรมไดตลอดชีวิต 
 พันธกิจที่  6  การพัฒนาดานศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การสงเสริมดานการศาสนา  ตลอดจนอนุรักษ  รักษา  สืบสานศลิปวัฒนธรรม  และสงเสริม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 พันธกิจที่  7  การบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเน่ือง 
2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. มุงเพิ่มประสิทธิภาพ  ความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและการใหบรกิารประชาชน 
 พันธกิจที่  8  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

1. จัดหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  สงเสรมิการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
 

 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 
1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง 
2. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได  และปญหาความยากจนลดลง 
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
4. เพ่ิมพูนการเรยีนรูของชุมชน  ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ประชาชน... 
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  5.   ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

6. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 
7. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู  และปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
8. การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
9. มีทรพัยากรนํ้าใชเพ่ือการเกษตรกรรมท่ีเพียงพอ  ไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นลดผลกระทบจากน้ําทวม   

และฝนแลง 
10.  จัดสรางพื้นที่สีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 
11.  เด็กทุกคนที่อยากเรยีน  ตองไดเรียน 
12.  ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ  เด็ก  และผูพิการ  ตองไดรับการดูแล 
13.  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรบริการดวยความย้ิมแยม  แจมใส  และรวดเร็ว 
14.  บริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 
๑0.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เร่ือง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสรมิ  สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการ
จัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังน้ี  
 ๑)  แผนทาํเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรบัเงินสนับสนุน 
โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวใน

แผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของ อบต.  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่  แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง  
โครงการกิจกรรม  ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ํา  ไฟฟาสองสวาง 
๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ําเพื่อการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเที่ยว  การจัดทําการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
๖)  ดานการเมือง เชน  คนในชุมชนขาดการมสีวนรวมกลุมองคกร ยังไมแข็งแรงพอ 
 
 

๗)  ดานการ... 
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๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘)  ดานการศึกษา เชน  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาตํ่าไมมีความรูเพียงพอ 

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 
   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ดวนที่สดุ ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เร่ือง  การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการ
จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญกับขอมูลการเกษตร  
เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณ
น้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปญหาใหกับ
ชุมชนเกี่ยวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เทศบาลจึงตอง
ประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง
น้ําเพ่ือเทศบาลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวน
ตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงนํ้า) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ทั้งนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจ
ขอมลูใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสํารวจมีดังนี้  
 สวนที่ ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนที่ ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนที่ ๓ :  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนที่ ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 

(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 
 

**************************** 
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สวนที่ ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดกําหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อ
สําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหา
คาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริ
บทของทองถ่ิน  โดยเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบ
ตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังน้ี   
 

๑.  ลกัษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 เปนเคร่ืองมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ 
เปนเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงตัวบงชี้
การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
การทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติ ก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key 
stakeholders)  ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นใน
การดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา 
(eariy warning system)  เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดขึ้นวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไว
หรือไม  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน    
 

๒.  ความสาํคญัของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
๒.๑  ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต    เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
2.3  เพ่ือนําไปสู... 

 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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๒.๓  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus)     แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ      โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให
ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     
 

๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
๔.๓  ดําเนินการประเมนิตามตัวบงชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การกําหนด... 
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๔.๑  การกําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓)    ดังน้ี  
               ตัวบงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)    

(๓)  การนําแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช 
ตํ่ากวา  ๒๐     =   ตองปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  ๑... 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตัวบงชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนนิการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการดาํเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได  ๕  คะแนน 
  มีการดาํเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได  ๔  คะแนน 
  มีการดาํเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได  ๓  คะแนน 
  มีการดาํเนินการไมถึง ๖  ขั้นตอน   ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๕   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเคร่ืองหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  
ความตองการ  ประเดน็การพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการไดนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และ

ขอมลูในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถ่ิน  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕9  

 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  ๒... 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ตัวบงชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร 
เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนนิการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได  ๕  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได  ๔  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได  ๓  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณาต่ํากวา  ๘๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  ๓... 
 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ตัวบงชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนนิการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดาํเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได  ๕  คะแนน 
  มีการดาํเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได  ๔  คะแนน 
  มีการดาํเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได  ๓  คะแนน 
  มีการดาํเนินการไมถึง ๖  ขั้นตอน   ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   5   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเคร่ืองหมาย ) 

๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน   
พันธกิจ  จุดมุงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถ่ิน  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  ๔... 
 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตัวบงชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น  
เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดําเนนิการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได  ๕  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได  ๔  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได  ๓  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณาต่ํากวา  ๘๐  คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (5 ป)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา54 ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตวัช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 

ตัวบงชี้ที่  5... 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐    ได  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐  ได  ๔  คะแนน 
  ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได  ๓  คะแนน 
  ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐  ไมไดคะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   5   . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 473 - - 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 

57 12.05 - 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

57 ๑๐๐ - 

การดาํเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 

25 43.85 4 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  ๖... 
 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมมีผลกระทบ      ได  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา ๓  โครงการ  ไมไดคะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๕   . 

โครงการที่ดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดําเนินการ 
(ตุลาคม 2563  ถึง  กันยายน  ๒๕๖4)   

25 ไมมีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔  สรุปผล... 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 
ลําดับที ่ ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ๕ ๕ 
๓ ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 4 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
 

 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได  ๒7  คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑพอใช   
 

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรบรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนา  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2564  นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ถือวามีการดําเนินงาน
โครงการเปนไปอยูในเกณฑตํ่า   เนื่องจากในปงบประมาณไดเกิดโรคระบาด (โควิด – 19)  จึงไมสามารถดําเนิน
โครงการได  และในสวนของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนจํานวนหลายโครงการ  เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  แตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรก็สามารถ
ดําเนินโครงการไดรอยละ  43.85  ของแผนดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบงชี้... 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
 

 
 
 
 
ช่ือโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกลุ .................................................ตําแหนง .............................................. 
 

สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่เลือก 

ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบงชี้) ใช ไมใช 
๑ เปนโครงการที่ประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา   
๓ สอดคลองกบัแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
๔ ไดดําเนินโครงการ   
๕ ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๗ กลุมเปาหมายรอยละ  ๕๐  ขึ้นไดรับประโยชน   
๘ การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

สวนที่  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดกําหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนส่ือสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูล
ดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน  โดยเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖3     คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ    โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  
๑ – ๓/๑   (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑... 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร................................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  อบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.รวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.๑  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของ อบต. มาจัดทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของ  อบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา  อบต. 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา  อบต. ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา  อบต.  ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา  อบต.   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑1 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑2 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๒...   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
คําช้ีแจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  4  ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  โดยมีกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละ 1 คร้ัง    โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕63 – 
กันยายน  ๒๕๖4 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานปละ 1 คร้ัง    (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4) 

   
สวนท่ี  ๒  ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพฒันา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม...



 ๔๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)   

สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  ถึง กันยายน ๒๕๖4) 

 

ยุทธศาสตรการพฒันา 
ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 11 1 11 - 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชวีิต 43 10 43 9 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9 2 
8 - 

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

307 11 
335 4 

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา 25 12 25 9 
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น 

8 - 
8 - 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการท่ีด ี

40 2 
41 3 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว 2 - 2 - 

รวมทั้งสิ้น 445 38 473 25 
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพฒันา  8.53  5.28 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
               การพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร 4  ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละ    1  ครั้ง    โดยเร่ิมตั้งแตสิ้นสุดโครงการ   เดือน  
ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานปละ  1  ครั้ง   (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4) 

 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
     

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 11 - 0 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 43 9 20.93 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 - 0 
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 335 4 1.19 
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา 25 9 36 
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศาสนา  วัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ิน 8 - 0 
๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการ
ทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 41 3 7.31 
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว 2 - 0 

รวม 473 25 5.28 
 
 
 

 
 

การตดิตาม... 
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สวนที่  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2  และขอ ๑3  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานที่
มีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสู
เปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชเปนขอมูลในการวางแผนและตดิตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ไดมกีารดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

 เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว   องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูล
ในระบบ e-plan  ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (www.dla.go.th) 

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

 

รายละเอียดตามภาคผนวก 
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สวนที่  6 

 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวเิคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน   
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้ง
ตําบล  อําเภอ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังน้ี 

  
๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
 เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหดังนี ้

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนที่  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(3)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

  (๔)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เชน  โครงการละ ๕  ลาน  หมูบานละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนยดํารงธรรมระดับทองถ่ิน   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยูไกลจากจังหวัด  ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  เชน  การทําบัตรผูพิการ  การขออนุญาตใบขับขี่   

(๓)  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตั้งอยูในเสนทางการจราจรระหวางอําเภอทําให
มีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง      
    
๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือ
จุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและ
จุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี ้ 

๒.๑  จุดแขง็… 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
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๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง 

(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(๔)  มีแหลงน้ําใตดินไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม  
(๕)  มีตลาดนัดทุกเย็นวันเสารและวันจันทร 
(๖)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว  ออยและ

มัน เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
(๗)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
(๘)  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที่ 
(๙)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
(๑0)  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑1)  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป  
(๑2)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(๑3)  มีวัด   4  แหง    
(๑4)  องคการบริหารสวนตําบลมีระบบเสียงไรสายประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูล 

ขาวสาร 
(๑5)  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชน

ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
(๑6)  มีกองทุนในหมูบาน   
(๑7)  มีกลุมอาชีพ  กลุมดอกไมจันทน 

๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาด

รายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพ

อยางเขมแข็ง 
(๔)  องคการบริหารสวนตําบลเปนหมูบานที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  เพราะตองนํามา

จากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ   
(6)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนที่  
(7)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเคร่ืองมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
(8)  ไมมีแหลงเงนิทุนตางๆ ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ     
(9)  ไมมีโรงงานหรือบรษิัทใหญๆ เพื่อจางคนในทองถ่ิน  

******************************** 
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สวนที่  ๗ 
 
 

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

๑.๑  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังน้ี 

  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ

ครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูสวนที่  ๓  หนา  ๓0) 
(๒)  แบบที่  ๑  :  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีการ

ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  39) 
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี ้ 

(๑)  ตัวบงชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได ๕ คะแนนเตม็ (รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา  ๓1) 

 ๑.๓  ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร

การพัฒนา (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  41,46)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน     473  โครงการ 

     สามารถดําเนินการได     จํานวน       25   โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  5.28  ของแผนยุทธศาสตร              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปดวยความถกูตอง  สรุปไดดังน้ี 

  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอยีดดูสวนที่  ๓  หนา  ๓3) 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  

 (1)  ตัวบงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได ๔  คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา ๓3) 

 ๒.๓  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จํานวน   437  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ  จํานวน     57  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ  12.05   ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒)  ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  ได  5 คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา  ๓4)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖4  
(รายละเอียดดูสวนที่  ๕  หนา  43)   

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   437  โครงการ 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 
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     สามารถดําเนินการได     จํานวน     25  โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  5.28  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสยีหายจากการดําเนินโครงการ  ได  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูสวนที่  ๓  หนา  35)     

 
4.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 4.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  เสนทางคมนาคม
สะดวก  มีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คืออยูไกลจากจังหวัด  บริการ
ทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทําใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยัง
ไมสามารถดําเนินการได  การจราจรของถนนเนื่องจากเปนถนนสายหลักเปนทางผานติดตอระหวางอําเภอทําใหมีรถ
เปนจํานวนมากทาํใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

4.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะให

ความรวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมที่ดี  อากาศบรสิุทธ์ิ  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัยทํางาน  คน
หนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได  เปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อ
การอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ  ไมมีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 

   
5.  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของ อบต. 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา    
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนนิการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  อบต.  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่

จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําท่ีดี   

2)  ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวาน้ีและประชาสัมพันธ
ขาวบอยๆ  
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3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของ  อบต. 

4) การดําเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากเพื่อรับทราบขอมูล
ขาวสารและมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต. มากขึ้น 

 
6.  ปญหาและอปุสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

๑)  องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร  บรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ  12.05  ไมถึง 
รอยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒)  องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร  สามารถดําเนนิโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในขอบัญญัติไดรอยละ  
5.28   ไมถึงรอยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีปญหา ความตองการที่จะตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก   
๒)  องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตรมีงบประมาณที่จํากัด   และการจัดสรรงบประมาณลาชา  ทําใหไม

สามารถดําเนินโครงการไดตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว  
 3) ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวยความ
ลาชา 

4) จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดาํเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เน่ืองจากบางโครงการตองใชเงิน
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ   

  ขอเสนอแนะ  
      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๒) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการท่ีตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากกวารอยละ 70  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3) นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรบั
การสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 4) ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถควบคุมได 

 
   



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สวนที่  8 
 
 
 

 
 
1.  โครงการปองกันและลดอุบัติภัยบนทองถนน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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2.  โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
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3.  โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

 
 
4.  โครงการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัย 
     ปองกันโรค 
 
5.  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 
 
6.  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนลูกรงัซอยแจงพัฒนา บานคูเมือง หมูที่ 2 

 

7.  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรหินคลุกจากบานโนนเกษตรถึงเขตติดตอบานเมืองทอง  
     บานโนนเกษตร หมูท่ี 5 
 
8.  โครงการซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบานหนองโบสถ บานหนองโบสถ  
     หมูที่ 7 
 
9.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 -  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
 -  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 -  คาหนังสือเรียน 
 -  คาอุปกรณการเรียน 
 -  คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
 -  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เมืองเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
10.  โครงการสงเสริมและสนับสนนุอาหารกลางวัน 
 
11.  โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 
 
12.  โครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
13.  โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนตอการดาํเนินงานตามภารกิจของ อปท. 
 
14.  โครงการสงเสริมและสนับสนนุการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรดานตาง ๆ 
 
15.  โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือบริการประชาชน 
 
16. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 
17.  โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน   
       ประจําปงบประมาณ  2564 
 
 
 


