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         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3)   ของข้อ  29  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน           
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศ   
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงาน  
ผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด  ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”นั้น 

  

                    องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ครั้งที่ 2  เดือน ตุลาคม 
(ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2561 -  30  กันยายน  2561) และภาพรวมทัง้ 4 ไตรมาส   ให้ประชาชนทั่วไป   ได้รับ
ทราบ  และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม  รายละเอียดข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน               
ต าบลเสอเพลอ  และเว็บไซต์ www.Soephole.go.th องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ ณ วันที่  30   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 
 

                                                   
                                                 (นายสมัย  นครไพร) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
                                          

 
 
 
 
 
 

http://www.soephole.go.th/


 
 
 
 

ค าน า 
 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ  29  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน พ.ศ.  2548 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
เดือนธันวาคมของทุกปี ”นั้น 

         ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี         
(พ.ศ.๒๕๖1- ๒๕๖4)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1   รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน        
พ.ศ. ๒๕61 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) และภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสอเพลอ               
ทราบ   คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ต าบล  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน
ของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามเปาูหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานทีซ่้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมาย
หรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
 

ในทางตรง... 
 
 
 
 
 
 



 -2-     
            

              ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน          
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ   การ
ระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บรหิารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนือ่งจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เปน็หน้าที่ของหน่วยงานระดับสงูกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่
สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจงึเป็นสิง่ทีจ่ะบง่ช้ีว่าแผนงานทีก่ าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) และภาพรวมทั้ง4ไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”นั้น 

 
ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  ข้ึน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่ งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจบัผดิ  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างาน
เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะ
ที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตาม
และประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เปน็เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

  
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน และการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี การ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

 
                                                                                                    /ระเบียบ… 
 

2.  ความส าคญัของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มี

ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่จะต้อง
ด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

         ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

         กล่าว อีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเพือ่น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ 
ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ                                                                                                     
                   ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับ
ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ 
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั้งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดีย่ิง  
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
                                                                                                          /4.  ขั้นตอน… 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 
ขั้นตอนท่ี ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนท่ี ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
  ขั้นตอนท่ี ๔    

               คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อใหผู้้บรหิารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 
ขั้นตอนท่ี ๕    

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9  ข้อ 9 (3)   
  

 
  

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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                                                ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                  ผัง การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 

               
                                      

 

 

       
 

 

 

       
 

 

 

        
 

 

     
  

 
 
  

   
 

 
                                                                                                        /5.  กรอบและ... 

 
        
 

 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

  

  

  

  

 

  

ผงัขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วนัรายงานผลและเสนอความคิดเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท าและแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  หนังสือแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ.2561 -2564 ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่  มท. 0810.30/ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดังกลา่วคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

              มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา 

                ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน                      

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
      การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่  

เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถ่ิน   

 
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
 
 
 
 
                                                                                                        /พิจารณาถึง... 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลอย่างทั่วถึงกลุม่อาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยทีม่ีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท     
       

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรม เพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมี รายได้
เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชน     ลดลงและ
ถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   
ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชน
ได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
          (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการ
ของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาค  และระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  เป็นการประเมินถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ   สุขภาพของประชาชน  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล นั้น 
มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมทีเ่ปน็ทั้งระบบเปดิมากกว่าระบบปิดในปจัจบุัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเปน็
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

                                                                                                 /การวิเคราะห์สภาพ... 
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(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่ อให้เกิดการ บูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                         เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาละปีปจัจบุัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมนิผล 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการ ฯ ต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสปีละ  1  ครั้งก็ได้  ดังนี้ 
 
                                                                                                             /รายไตรมาส… 
 
                                                                 
 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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              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)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
               เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา
ที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความ
จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมนิผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของ
การปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
      เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู

เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยด าเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนาม
ในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ัน
เป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
 (data analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
       (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
            ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  

เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
                (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

            โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  แผนการด าเนินการ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
 
   

     สิ่งทีจ่ะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ดังนี้   
                                                                                                      /7.๑  การประเมินผล… 
 

7.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
                (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   
         (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

                (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
       เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
                 ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
                 ส่วนต าบลเสอเพลอ  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ   
                 บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
       ก าหนดให้ผู้รบัผิดชอบโครงการเป็นผูร้ับผิดชอบด าเนนิการติดตามโครงการโดยผูร้ับผิดชอบโครงการอาจ

มอบหมายใหบุ้คคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

 
 
                                                                                           /๖)  ท าให้ทราบ… 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 

http://www.dla.go.th/
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๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจดุแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อน

ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว   ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่
การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
           ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนบัสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนบัสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปญัหาอปุสรรคที่จะตอ้งปรับปรงุแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผูส้นับสนุนทางการเงินมี  
๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพือ่ให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  
คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนบัสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนบัสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบ
ว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
นายสุรชาติ  ขนันทอง (ส.อบต.)   ประธานกรรมการ    
นายวิเชียร  มาวิเศษ ( ส.อบต.)   กรรมการ                 
นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร ์ ( ส.อบต. )    กรรมการ                 
นายหนูพัน  นามคุณ (ผู้แทนปชค.)    กรรมการ    
นายชูศักดิ์  แสนเสนา (ผู้แทนปชค.)    กรรมการ     
นางสุตาภัทร   จันทิม ี (ผู้แทนหน่วยงาน)    กรรมการ     
นายชาญชัย   ศรีประเสริฐ (ผู้แทนหน่วยงาน)    กรรมการ      
นายศุภร  บุญราช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ          
นางรุ่งลัดดา  ผิวทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ         
ว่าที่ ร.ท. กฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต.    กรรมการ  
นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคล            

 (รักษาราชการแทน  หน.สนป.) 
   กรรมการ / เลขานุการ 

นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ ฯ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางวารี  เหมะเทวัญ จนท.วิเคราะห ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิชุฎา  วงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ ฯ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

                                                                                          /ส่วนท่ี ๒… 
 

                                                     

   9  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลัก
ของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้   

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

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบรหิารราชการแผ่นดินที่มปีระสทิธิภาพ 
 
 
                                                                                          /๒.  แผนการบริหาร… 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยทุธศาสตร์ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหวัหน้าระดับปลดักระทรวงหรอื
เทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ 
ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการ   บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    
         “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขัน                                                                                    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 
                                                                                                         /-ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑…   
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-ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

-ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    

-ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการด าเนินการ   

-ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
     ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่  
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   
     ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็นแนวนโยบายใน
การสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจากสงัคมอีกทั้งยังเป็นสา
นึกและหน้าที่ที่คนไทยทกุคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแมจ่ากภยันตรายทัง้ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินและประเทศชาติใหเ้จริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลงัการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกจิฐานราก
เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน นโยบายหรอืยุทธศาสตร ์ประชารฐั จงึมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชา
สังคมเพื่อร่วมแก้ปญัหาเศรษฐกจิและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึนเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุค
ปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า 
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี...” 

 
 
                                                                                                /๕.๒  นโยบาย… 
 



                                                       -16- 
     
 ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

   ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 
๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
       ชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
       ๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และ

ผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไป
ปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
                   ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
                        ๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมใิห้เจา้ของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการ
ลงโทษตามกฎหมาย 
                        ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที 
และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
                          ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบรหิารสว่น
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี ้ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยึดหลกั ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รบัการบ าบัดรกัษาให้กลับมาเป็นคนดีของสงัคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมอืเชิงรุกกบั
องค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคม ีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบรหิารจัดการอย่างบรูณาการ และมีประสิทธิภาพรวมทัง้ด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดด้วยการรวมพลังทกุภาคส่วนเป็นพลงัแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
           ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทกุภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึง
ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้ 
               ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
 
                                                                                                     /๒.๒)  ก าหนดแนวทาง… 
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     ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
               ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็น
เป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
               ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
               ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ป ี
               ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลเสอเพลอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด   

ยุทธศาสตร์ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันา    1.1  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนสง่     
                 1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
                 1.3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 
        1.4 พัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอปุโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม   
ยุทธศาสตร์  2    ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   
แนวทางการพฒันา    2.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ด ีและ มีคุณภาพ 
                 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ด ี
       2.3  ส่งเสรมิสนบัสนุนด้านการจัดการศึกษา 
       2.4  ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
       2.5   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
                          2.6  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์  3     ด้านส่งเสริมเศรษฐกจิ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพฒันา   3.1 ส่งเสรมิสนบัสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 
ยุทธศาสตร์  4       การบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
แนวทางการพฒันา  4.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม       
ยุทธศาสตร์  5     การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพฒันา  5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี    

 

                                                                                                                     /แผนชุมชน...  
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แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
และจงัหวัดแบบบรูณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผน
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรบัเป็น รากฐานและแนวทางการพฒันา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนพฒันาจงัหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  
๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  

ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน  ดังนี้    
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรม   
     ให้มีการท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด     
     การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   
 
 

  
 
 
 
          /แผนเศรษฐกิจ... 
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แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้ความส าคัญกบัการจัดเก็บข้อมลูเศรษฐกจิพอเพียงทอ้งถ่ินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหลง่น้ า  โดยให้ความส าคัญ
กับข้อมลูดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า 
เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าทีม่นุษย์สรา้งขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตรห์รือแนวทางการพัฒนา
เพื่อประกอบการสนบัสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยได้เน้นให้ทอ้งถ่ินแก้ไขปัญหาใหก้บั
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหลง่น้ า  โดยให้จัดท าเปน็แผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงข้ึน  องค์การบรหิารส่วนต าบล
จึงต้องประชาคมท้องถ่ินในการจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพื่อองค์การบรหิารส่วนต าบล จะได้พิจารณาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  โดยกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต าบลแห่ง 

      ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้ง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถ่ินอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส ารวจข้อมูลให้ครบใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  

 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. กองช่าง 
2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม 1. กองสวัสดิการสังคม 

2.ส านักปลัด (งานสาธารณะสุข), 
3..กองการศึกษา 
4.ส านักปลัด (งานปูองกัน) 

3 พัฒนาด้านสง่เสรมิเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 1.กองการเกษตร 
2.กองสวัสดิการสงัคม 

4 พัฒนาการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ส านักปลัด  (งานสาธารณสุขฯ)  
2.กองการเกษตร 

5 พัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.ส านักปลัด , 2.ทุกกอง  
          

                                                                                                              /ความเช่ือมโยง... 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาในจังหวัดอุดรธานี แนวทางการพฒันา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งครอบคลมุในการพัฒนาทกุด้าน อาทิเช่น  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม  ด้าน
สิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ  โดยมีความสอดคล้องกัน โดยน าปัญหาที่มีในเขตต าบล  อาทิ เช่น จากการแจ้ง
ข้อมูลผ่านผู้น าชุมชน   จากการออกประชาคมต าบลเพือ่บรรลุความต้องการเรง่ด่วนของประชาชน  กระทั้งก าหนดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในรูปแบบยุทธศาสตร์หลักๆ  แยกเป็นแตล่ะแนวทางการพฒันา ตลอดจนเป็น โครงการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ    แบ่งความรับผิดชอบเป็นลกัษณะกองงาน  มีความชัดเจนในความรับผิดชอบในด้านต่างๆ อาทิ เช่น  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ( กองช่าง)  ด้านสงัคม  ( กองสวัสดิการและสงัคม,งานปูองกัน )    สิ่งแวดล้อมฯ     ( งานสาธารณะสุข 
) ฯลฯ  เพื่อการแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด และยั่งยืน ต่อไป 
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ส่วนท่ี ๓ 

 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  - กันยายน ๒๕61)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดย
ใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และ
ผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกดิข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงการท างาน
ต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการ
ก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการ
ตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า   (eariy warning system)  
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนว
ลึก  (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
     ๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้น  มีความกาวหนามาก นอยเพียงใด  ส าเรจ็หรือไม ส าเรจ็เพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
     ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได ้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนตอไป  ในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลาน้ัน  จะหาวิธีการ

แกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสดุแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต  เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไป  ประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

     ๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
     ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล 

(Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ  กระตุนใหขาราชการ
ท างานอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

                                                                                                    /๓.  วัตถุประสงค์… 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
     ๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
     ๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
     ๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
     ๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
     ๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
     ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ี  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (๕  คะแนน)    

(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรงุ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได ้ ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
                                                                            /ผลการติดตามและประเมิน… 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับ
ท่ี 

การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  สว่นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพือ่น ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  โดยให้น าข้อมลูพืน้ฐานในการพัฒนามา
จากหน่วยงานต่างๆ  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  

 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  สว่นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพือ่น ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  โดยให้น าข้อมลูพืน้ฐานในการพัฒนามา
จากหน่วยงานต่างๆ มาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ มาพจิารณา

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาเกินศักยภาพมาบรรจุในแผน  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนฯ  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน /ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 

 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒... 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒   : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

89.20  คะแนน 3 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 18 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 14 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 57 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10)            9 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10)            8 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)            8 
 3.4  วิสัยทัศน ์ (๕)            5 
 ๓.5  กลยุทธ์ (๕)           5 
 ๓.๓  เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ (๕)           5 
 ๓.๔  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕)           5 
 ๓.๕  แผนงาน (๕)          4 
 ๓.๖  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)          4 
 ๓.๗  ผลผลิต/โครงการ (๕)          5 

รวม ๑๐๐ 89 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓... 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต าบลท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์   
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา x 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนพฒันา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันเพื่อเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ  
มีการด าเนินการครบ  9  ขั้นตอน   

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔... 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน                               

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน4ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

..88...  คะแนน ........3....... 

 
รายละเอียดผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 52  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้   

ถูกต้อง 
5 5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๕ 5 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ  

5 4 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๔ 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด  ๕ 4 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   ๕.๘ งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

5 ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 4 
รวม ๑๐๐ 88 

 
 
                                                         /ตัวบ่งชี้ที่  ๕...   
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ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
  คะแนนท่ีได้    

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
(ของโครงการใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี) 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน4ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 321+48=369 
 

43.09 4 

แผนการด าเนินงาน 
( ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ) 

113 30.62 3 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

113 30.62 3 

การด าเนินงานจริง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
(ระหว่างเดือน เมษายน 2561 – กันยายน ๒๕๖1) 

133+26=159 43.09 4 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)  

             (โครงการท่ีด าเนินการจริง รอบติดตามแผน ฯ ครั้งท่ี 2 /2561 รอบ เดือน ตุลาคม) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
    คะแนนที่ได้ 

โครงการท่ีด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
( เมษายน 2561 –  กันยายน ๒๕๖1 )   

133 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
                                                                                                        /๔.๔  สรุปผล... 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพยุทธศาสตร์ ๕ 3 
๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน4ป ี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน4ป ี ๕ 3 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒5 
  

 
      รูปแบบ  การประเมินโครงการ  
 
  

ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
..................................................................................... ...................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล ............................................ต าแหนง่ .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ข้ึนได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 

------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ส าหรับกองงานใช้ติดตามและประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ การแนบท้ายฎีกาเบิกจ่าย 
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ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ ส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  - กันยายน ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาฯ โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ   

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพือ่จัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพือ่จัดท าแผนพัฒนา ฯ   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันา  อบต.ประชาคม ร่วมกบัประชาคมท้องถ่ิน  
 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของ  อบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ  อบต. (SWOT) เพื่อประเมิน  
       สถานภาพการพัฒนา อบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา  อบต. ที่สอดคล้อง   
       กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้อง   
       กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพฒันา อบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
   

 
 
 

แบบท่ี  ๒...   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ  6  เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม  ๒๕60 – 
กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน  (เดือนเมษายน 2561 – กันยายน  ๒๕๖1)  

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. ๒๕๖1 
2.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้น ามาปฏิบัติ   

  
 

สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  (เล่มแรก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือน ตุลาคม  2561                                                                                                                                                                                                                                                                 

(ห้วงระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2561) 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน   187      โครงการ 
โครงการที่ด าเนินการ     จ านวน      21      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
                       คิดเป็น   12.83 %  
 
 
 
  
                                                                                         /สรุปโครงการ... 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    66  2 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        81 16  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
13  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

8   

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19  6 

รวม 187  24 
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สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 1   (ครั้งท่ี 1/2560)   ประจ าปีงบประมาณ 2561    เดือน ตุลาคม  2561                                                                                                                                                                                                                                                                 
(ห้วงระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2561) 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   112      โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ ตามข้อบญัญัติและจ่ายขาดสะสม  จ านวน      41      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 1/2560)      คิดเป็น   36.61 % 
สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 2   (ครั้งท่ี 2/2561)   ประจ าปีงบประมาณ 2561    เดือน ตุลาคม  2561                                                                                                                                                                                                                                                                 
(ห้วงระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2561) 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   68      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    67      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2   
(ครั้งที่ 2/2561)        คิดเป็น    98.53 % 

                                                                                         /สรุปโครงการ... 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    64 
 

 7+9 = 16 
(จ่ายขาดสะสม 9) 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                       33  19  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว 
7 3  

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

2 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดีและ              
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 2  

รวม 112  41 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    7  7 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        60  60  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
-  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  - 

รวม 68  67 
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  สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 3   (ครั้งท่ี 3/2561)   ประจ าปีงบประมาณ 2561    เดือน ตุลาคม  2561                                                                                                                                                                                                                                                                 
(ห้วงระหว่าง  1  เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2561) 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน    2      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ    จ านวน     1      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3   

(ครั้งที่ 3/2561)   คิดเป็น  50.00%   

 

                      สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     เดือน ตุลาคม  

(เดือน  1 เมษายน  2561 – 30 กันยายน  2561) 
 รวม แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) + ฉบับท่ี 1 + ฉบับท่ี 2 + ฉบับท่ี 3 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
และด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    -   - 
ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        1   1  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
-  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  -   

รวม 2    1 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    137   25  
ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                     175  96   
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
20  

 
 3  

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์                                  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอ้ม 

10  
 

 1  

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27  
 

 8  

รวม     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3  369   133 
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โครงการท่ีปรากฏในแผนท้ังหมด (4 เล่ม)       จ านวน  369   โครงการ 
โครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  133  โครงการ  
โครงการที่ ไดป้ฏบิัติ ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) +ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3 
                                    คิดเป็น    36.04 %  
 

 

 

 

  สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
   ประจ าปีงบประมาณ 2561      

(เดือน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561) 
รวมแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) + ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2 + ฉบับที่ 3 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด (4 เล่ม)     จ านวน    321      โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน     194      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป(ีพ.ศ. 2561 – 2564)+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3      

                คิดเป็น  60.44%                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                   /5. สรุปผลการ...  

                                                                      

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   1 โครงสร้างพื้นฐาน    137(-11)=126  27+25=52 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        175(-25)=150   20+96=116  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
20(-7)=13  0+3=3 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

10(-1)=9  0+1=1 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27(-4)=23 14+8=22  

รวม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3 369(-48)=321    194 
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5. สรุปผลการติดตามแผนฯ  ประเภทครุภัณฑ์ 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 6.สรุป โครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                         

(ฉบับท่ี 1), (ฉบับท่ี 2), (ฉบับท่ี 3)  (เฉพาะปีงบ 2561 )   รวมโครงการพัฒนา + รวมครุภัณฑ์  
    
                           
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             /ส่วนที่  ๖... 
 
 

                                                                                                                                            

สรุป  ผลการติดตามครุภัณฑ์  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปีงบ 2561) 
       ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพฒันาฯ (เฉพาะปีงบ 2561) รวมทั้งหมด         จ านวน   48  รายการ 
       ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อได้ (รอบเดือน เม.ย.61 + รอบเดือน ต.ค.61)  จ านวน   33  รายการ 
                                           ( 7  รายการ   +  26  รายการ ) 
 
      คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ  (ปีงบ 2561)   =  ร้อยละ  33 % 

โครงการพัฒนาฯ/ครุภัณฑ์  ที่ปรากฏในแผนพฒันาฯ  (เฉพาะปีงบ 2561)  รวมทั้งหมด   จ านวน   369  โครงการ/รายการ 
      (321  โครงการ    +   48   รายการ) 
โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่ด าเนินการจัดซือ้จริง      จ านวน   227  โครงการ/รายการ 
      (194  รายการ     +   33   รายการ) 
                                             227X100      =   61.52 
                                         369 
 
    คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2561   
                           = ร้อยละ  61.52 % 
                                              

  ระบบ E-PLan 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  

 (การคีร์ลงในระบบ E-Plan)  ข้อมูล ณ วันท่ีดึงข้อมูลเท่าน้ัน 
อบต.เสอเพลอ กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8.0 211.59 19.0 9.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ด้านคุณภาพชีวิตสังคมและวัฒนธรรม 151.0 43.94 110.0 29.53 2.0 1.33 2.0 1.33 2.0 1.33 

3.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

13.0 8.60 7.0 0.30 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.0 12.11 2.0 0.07 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

23.0 19.78 15.0 24.50 2.0 0.09 2.0 0.09 2. 0.09 
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ส่วนท่ี  ๖ 

 
 

  
 

กรรมวิธีการติดตามและประเมนิผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร ์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน        โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  
วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นน้ีต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล             (data analysis)  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ  ซึ่งได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   ( แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ตรวจพัสดุประจ าปี  ทุกปี ) 
๑.   ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 
๒.   ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา    
 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
 ๒.๔  ครุภัณฑ์การเกษตร   
 ๒.๕  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
 ๒.๖  ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   
 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 
 ๒.๘  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย ์   
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
 ๒.๑๐ ครุภัณฑ์โรงงาน  
 ๒.๑๑ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิ 
 ๒.๑๒ ครุภัณฑ์กีฬา 
 ๒.๑๓ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์     
  ผลการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  และวัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบของแต่ละ
กองงาน/ส่วนงาน  เป็นต้น    

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

 
 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 



 

-38- 
ส่วนท่ี  ๗ 

 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมทีเ่ปน็ทั้งระบบเปดิมากกว่าระบบปิดในปจัจบุัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรค
ที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ,  ศูนย์การศึกษา   
     นอกระบบ , สถานศึกษา  เป็นต้น 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่ 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี ้
-โทรศัพท์/อินเตอรเ์น็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
-ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

  (๕)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ต่างๆ 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรม ระดบัท้องถ่ิน    

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การท าบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับข่ี  

(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ
หน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถ่ิน  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจาก อบต. มีพื้นที่ติดถนนสายหลัก ( ถนนมิตรภาพ ) จึงมีอุบัติเหตุ เกิดข้ึนบ่อย โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
วันหยุด ต่างๆ     

 
 
 
                                                                                                /๒.  ผลการ… 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดย
ก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  
ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้  
   ๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๒)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
(๓)  มีสวนสาธารณะ มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม   
(๔)  มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทั้งต าบล 
(๕)  มีตลาดตลาดนัดส าหรับจับจ่ายภายในต าบลอย่างพอเพียง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ครอบคลุมพื้นที่ต าบลและพอเพียง   
      ต่อความต้องการของประชาชน 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต. กับส่วนราชการในพื้นที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน. 
(๑๑)  อบต.เสอเพลอ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ  

                  เดือดร้อนของประชาชน 
(๑๒)  มีวัด ทุกหมู่บ้าน 
(๑๓)  มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๔)  มีกองทุนในหมู่บ้าน   
(๑๕)  มีกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

  2.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้รายได้ไม่เพียงพอ   

                ต่อการใช้จ่าย 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม 

                อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๔)  อบต .เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอื่น   

                หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นที่  
(๖)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ ติดต่อ     
(๗)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                       /ส่วนที่  ๘… 
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          1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

     ๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
(๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมี   
                      การด าเนินการครบทุกข้ันตอน   
(๒)  แบบที่  ๑  :การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
                     ท้องถ่ิน  โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน 

     ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๔  คะแนน  
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน    
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๙๐  คะแนน   

      ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑)  แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา   โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   ๓69    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน    227    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 61.52%  ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด          

2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
2.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

                   (๑)  ตัวบ่งช้ีที่ ๓ :ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ 
                         ครบทุก ข้ันตอน                                    
              2.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
                 (๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ  

          เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้  87  คะแนน  
         (๒)  ตัวบ่งช้ีที่ ๔ :คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ได้  3  คะแนน                                                    
                                                     

              2.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
             (๑) แบบที่ ๓/๑ :แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์        การพัฒนา  

         
1.         โครงการที่บรรจุในแผน ฉบบัแรก      จ านวน    187    โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้              จ านวน      24    โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ ๑2.83     
 

               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน      26     โครงการ 
               - ด าเนินการได ้           จ านวน      11     โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  42.31) 
                                                                                                                       /  โครงการ... 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ครั้งที่ 2 /2561  รอบเดือน ตุลาคม 2561 

(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 
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                     2.         โครงการทีบ่รรจุในแผน  ฉ.1    จ านวน   112    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน     41     โครงการ    

  คิดเป็นร้อยละ 36.61 
               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน     16   โครงการ 
               - ด าเนินการได ้            จ านวน      11   โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ  68.75) 
 
                     3.         โครงการทีบ่รรจุในแผน  ฉ.2           จ านวน     68    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน     67    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 98.53    
                                  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน      6    โครงการ 
               - ด าเนินการได ้            จ านวน      4    โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ  66.67)                                                     
                                                                        
                     4.         โครงการทีบ่รรจุในแผน  ฉ.3           จ านวน     2    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน     1    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 50.00      
  
         (รวม)       โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   321  โครงการ    

  โครงการทีบ่รรจุข้อบัญญัต ิ  จ านวน   ๑94  โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ   60.44      
 
             (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :การด าเนินโครงการ  - 
              (๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๖1   

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   คีร์ได้ครบ 
     สามารถด าเนินการได้     (คลังคีร์ยอดการลงนามในระบบได้บางรายการ) 
     
            2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
                2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
                   ๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๖  : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการได้   ๕  คะแนนเต็ม เนื่องจาก      ไม่มี

ผลกระทบในการด าเนินโครงการ 
            3.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล                                                                          
            4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
                4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

          องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยัง
เข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  
การจราจรของถนนสายต่างๆ มีบางสายติดถนนหลัก มีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

                                                                                                        /4.๒  ผลการวิเคราะห์...  
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               4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธ์ิ  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าใน
เมืองและต่างประเทศ  ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัว
เมือง ข้าวของราคาแพง  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถ่ินท าให้ไม่มีรายได้เสริมหลังจากท า
เกษตรกรรม  

  
         5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของ อบต. มีดังน้ี 
ล าดับท่ี โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
 

-  งบประมาณน้อย ในการ
ต้อนรับ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
   

- กิจกรรมน้อยใหม้ี
การละเล่น ตอบปญัหา
ร่วมกัน 

- ควรตั้งงบประมาณให้
เพียงพอ   

๒ โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/เยาวชน
ต้านยาเสพติด 

-  การจัดโครงการตรงกับ
ช่วงน่าฝน 
- ใช้เวลาในการท ากิจกรรม
น้อยเกินไป  

-  การจัดการแข่งขัน
รีบเร่ง เวลาน้อย 
-นักกีฬาไม่ได้พักผ่อน 

- ควรจัดในช่วงหยุดภาค
เรียน เยาวชนจะได้เตรียม
ตัว มีเวลาซักซอ้ม 

 
     6.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

  ปัญหา        -  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
  อุปสรรค      -  อบต. ยังไม่สามารถเพิ่มแหลง่กักเก็บน้ าได้    
  ข้อเสนอแนะ   (๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจ านวนสระกักเก็บน้ า 

(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า                                                              
 
      7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
            ปัญหา     1) โครงการทีบ่รรจุในแผนฯมจี านวนเยอะ งบที่ตัง้สงูเกินสถานะทางการคลังตน ทีจ่ะสามารถด าเนินการได้ 
            อุปสรรค  ๑)  อบต.มีปญัหา ความต้องการทีจ่ะตอ้งด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านความ  

                     เดือดร้อนของประชาชน  
               ๒)  อบต.มีงบประมาณทีจ่ ากัด การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เพียงพอตอ่การด าเนิน 
                     โครงการ ทั้งหมดที่มีใน  พัฒนาในแผนพฒันาท้องถ่ิน ฯ       

            ข้อเสนอแนะ   ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เท่านั้น        และ
เป็นโครงการที่ประเมินแล้วว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ จริงๆ โดยสามารถ    มีงบประมาณ 
ไว้รองรบัที่จะด าเนินการจริงๆ   

                                            ๒)  เห็นควรเรง่รัดการด าเนินโครงการที่ตัง้ไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๐  ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี ทั้งหมด   
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                        -โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ 
 

                   

                   
          

 
 
 



              

 
 
 
 
               

 
 
 



            

 
 
 
               

 
 
 



              

 
 
 
               

 
 
  
 
 
 



 
                  

 
 
                  

 
 
 
 



 
 
             
 
                

 
 
 
                    

 
 
 



                

 
 
 
 

                
 
 



                 

 
 
 
                 

 
 



 
                

 
 
    

               ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ           
                 แนวทางการพฒันาที่ 5.1 กลยุทธก์ารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
                   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและพฒันาบคุลากร 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                          -โครงการประชุมประชาคม เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 

                           
   
 
 
                

 
 
 



                   

 
 
 
 

                 -เงินสมทบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
 

               
 
 
               -เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พืน้ที่ต าบลเสอเพลอ (สปสช.) 
                       
 
 
 
 



                  

 
  

                                  

 
                                   

 

 
                                        
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                                        
 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
     

 
                   

 

 

 

 

 

                                                         



  


