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ส'วนที ่ ๑ 
 

บทนํา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก�องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�งผลให!องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน!าที่ต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด!านโครงสร!าง
พ้ืนฐาน ด!านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด!านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร!อย ด!านการ
วางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว  ด!านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล!อม และด!านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปBญญาท!องถ่ิน แม!ว�าองค�กร
ปกครองส�วนท!องถ่ินจะมีอํานาจหน!าที่เพ่ิมมากข้ึน แต�องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ�  เพ่ือให!การดําเนินงานขององค�กรเปCนไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ท!องถ่ินของตน  จึงกําหนดให!องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน       
มีหน6าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ิน  อันเปCนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให!องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินสามารถ
ดําเนินงานได!ตามเปDาหมายที่วางไว!  จึงจําเปCนต!องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต�อการทํางานเพ่ือ
พัฒนาท!องถ่ินและสามารถบ�งช้ีความสําเร็จของแผนได!ด!วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปCนการลดความไม�แน�นอนและปBญหาความยุ�งยากซับซ!อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําให!เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม�ๆ เข!ามาในองค�กร  
๓)  ทําให!การดําเนินการขององค�กรบรรลุเปDาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เปCนการลดความสญูเปล�าของหน�วยงานทีซ่้ําซ!อน และ  
๕)  ทําให!เกิดความแจ�มชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปCนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให!องค�การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล�าวมาข!างต!น แม!ว�าองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท!องถ่ินที่ดีเท�าไรก็ตาม แต�หากไม�สามารถบ�งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได!  ก็ไม�สามารถที่จะบ�งบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท!องถ่ินได!  “ระบบติดตาม” จึงเปCนเครื่องมือสําคัญที่ช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปCนตัวบ�งช้ีว�า ผลจากการดําเนินงานเปCนไปตามหรือบรรลุตาม
เปDาหมายหรือไม�อย�างไร เพ่ือนําข!อมูลดังกล�าวมาใช!ในการปรับปรุง แก!ไข ขยายขอบเขต หรือแม!แต�ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได!ว�าเปCนเครื่องมือที่จําเปCนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู�โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให!ข!อมูล
ปDอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปBญหาที่กําลังเผชิญอยู�และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม�มีระบบติดตามของโครงการแล!ว ย�อมส�งผลให!เกิดความล�าช!าในการดําเนินงานให!ลุล�วง ค�าใช!จ�าย
โครงการสูงเกินกว�าที่กําหนดไว! กลุ�มเปDาหมายหลักของโครงการไม�ได!รับประโยชน�หรือได!รับน!อยกว�าที่ควรจะเปCน เกดิ
ปBญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย!งในการปฏิบัติงานภายใน
หน�วยงานหรือระหว�างหน�วยงานกับกลุ�มเปDาหมายที่ได!รับประโยชน�จากโครงการในทางตรงกันข!ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล!ว จะก�อให!เกิดประสิทธิภาพในการใช!ต!นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด!านต�างๆ  เปCนการให!
ข!อมูลปDอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปDาหมายของโครงการต�างๆ  การระบุปBญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก!ปBญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข!าถึงโครงการของกลุ�มเปDาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส�วนต�างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส�วนใหญ�แล!วผู!บริหารโครงการ
มักจะไม�ให!ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว�าเปCนสิ่งที่ต!องใช!เทคนิคเชิงวิชาการค�อนข!างสูง จึง
ปล�อยให!เปCนหน!าที่ของหน�วยงานระดับสูงกว�าเปCนผู!ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค�าใช!จ�ายสูง และก�อให!เกิดความ



~ ๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

ยุ�งยากซับซ!อนในทางปฏิบัติ อย�างไรก็ตามในความเปCนจริงแล!วข้ึนอยู�กับความจําเปCนและทรัพยากรที่มีอยู�ในแต�ละ
โครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได!ว�าการวางระบบติดตามไม�จําเปCนที่จะต!องแบกรับภาระต!นทุนที่สูงหรือมีความซับซ!อน
แต�อย�างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน!าที่จัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มี
ความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช!วิธีติดตามที่ก�อให!เกิดประสิทธิภาพในการใช!ต!นทุนสูงสุดใน
ส�วนของ “การประเมินผล” น้ัน เปCนสิ่งหน่ึงที่จําเปCนสําหรับการดําเนินการเช�นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได!จาก
การประเมินจะใช!ในการปรับปรุง แก!ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปCนสิ่งที่จะบ�งช้ีว�าแผนงานที่กําหนดไว!ได!มีการปฏิบัติหรือไม� อย�างไร อันเปCน
ตัวช้ีวัดว�าแผนหรือโครงการที่ได!ดําเนินการไปแล!วน้ันให!ผลเปCนอย�างไร นําไปสู�ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว!
หรือไม� อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปCนการตรวจสอบดูว�ามีความสอดคล!องกับการใช!ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได!จากการติดตามและประเมินผลถือเปCนข!อมูลย!อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต�อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปCนกระบวนการตัดสินคุณค�าและการตัดสินใจอย�างมี
หลักเกณฑ�โดยใช!ข!อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล!วการติดตามและประเมินผลจึงเปCนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
เพ่ือให!เกิดความโปร�งใส เปCนเข็มทิศที่จะช้ีได!ว�าการพัฒนาท!องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต�อหรือยุติโครงการ
ต�างๆ  เปCนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร!างระบอบประชาธิปไตยในท!องถ่ิน  เพราะว�าการดําเนินการใดๆ  ของ
หน�วยงานหรือองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว!แล!วและที่ได!จัดทําเปCนงบประมาณ
รายจ�ายได!รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน�วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท!องถ่ิน  ประชาชนในท!องถ่ินล!วนเปCนกระบวนการมีส�วนร�วม
เพ่ือให!เกิดความโปร�งใส  เปCนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปDาหมายขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปCน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด!วย แผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ปa  

จากเหตุผลดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จึงต!องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
(ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  มีนาคม .ศ. 2561) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข!อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕60  ข!อ ๑๓ และ  ข!อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน  จะต!องดําเนินการ   
 (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได!จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู!บริหารท!องถ่ิน 
เพ่ือให!ผู!บริหารท!องถ่ินเสนอต�อสภาท!องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท!องถ่ิน  พร!อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให!ประชาชนในท!องถ่ินทราบในที่เปhดเผยภายในสิบห!าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล�าวและต!องปhดประกาศไว!เปCนระยะเวลาไม�น!อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน!อยปaละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปa   

  

ดังน้ัน  เพ่ือให!การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  เปCนไปด!วยความ
ถูกต!องตามระเบียบดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก    
จึงได!ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. 
2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) ข้ึน  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  



~ ๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 
 
เปCนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปCนการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค�กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค�กรว�าแผนยุทศาสตร�และแนวทางที่ถูกกําหนดไว!ใน
รูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค�จริงหรือไม�  สนองตอบต�อความต!องการของประชาชนหรือผู!ที่มีส�วน
ได!เสียทุกฝjายหรือไม�  การติดตามและประเมินผลน้ีไม�ไช�การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปCนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือให!ทราบว�าผลที่เกิดข้ึนถูกต!องและเปCนไปตามวัตถุประสงค�มากน!อยเพียงไร  เปCนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปa ว�าเปCนไปตามความต!องการของประชาชนในท!องถ่ินหรือไม�  
นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว!ในรูปของการวางแผนแบบมีส�วนร�วมของประชาชนหรือการประชาคมท!องถ่ินได!
ดําเนินการตามเปDาหมายที่กําหนดไว!หรือไม�  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล!องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท!องถ่ินหรือไม�  การติดตามและประเมินผลเปCนการวัดระดับความสําเร็จหรือล!มเหลวของยุทธศาสตร�การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปa  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล!อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปBจจัย
นําเข!าหรือทรัพยากรที่ใช!โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ�นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได!รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช�วยทําให!ผู!บริหารท!องถ่ินนําไปเปCนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร�การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปa  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช!เปCนเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทําหรือไม�กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว�าไม�เกิดความคุ!มค�าต�อประชาชนหรือประชาชนไม�พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท!องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค�กรภาคประชาสังคมหรือองค�กรทางสังคม  องค�กรเอกชน  หน�วยงานราชการที่มีหน!าที่กํากับ
ดูแลหน�วยงานราชการอื่นๆ  และที่สําคัญที่สุดคือผู!รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

เมื่อองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินได!ดําเนินการประกาศใช!แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ปa  
และการนําแผนพัฒนาท!องถ่ินไปสู�การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปa  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  การจ�ายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ�ายด!วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช!จ�ายงบประมาณก็
ต!องมีการตรวจสอบผลการใช!จ�ายงบประมาณว�าดําเนินการไปอย�างไรบ!าง  บรรลุวัตถุประสงค�มากน!อยเพียงใดก็คือ
การใช!วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปCนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข!อ ๒๒ ให!ใช!แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน เปCนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ  ให!หัวหน!าหน�วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร�ายจ�าย และให!หัวหน!า
หน�วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต�างๆ ของทุกหน�วยงานเพ่ือใช!ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอต�อเจ!าหน!าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. ๒๕60 ข!อ ๔      
องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให!เงินอุดหนุนหน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได!ภายใต!หลักเกณฑ�  ดังน้ี 

๑)  ต!องเปCนภารกิจที่อยู�ในอํานาจหน!าที่ขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินผู!ให!เงินอุดหนุนตามกฎหมาย     
และต!องไม�มีลักษณะเปCนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินผู!ให!เงินอุดหนุนต!องได!รับประโยชน�จากโครงการที่จะให!เงิน
อุดหนุน 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

๓)  องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินต!องให!ความสําคัญกับโครงการอันเปCนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท!องถ่ินที่
จะต!องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก�อนที่จะพิจารณาให!เงินอุดหนุน 

๔)  องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินเห็นสมควรให!เงินอุดหนุนหน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให!นําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน�วยงานดังกล�าวบรรจุไว!ในแผนพัฒนาท!องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว!ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ�ายประจําปaหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ห!ามจ�ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู! 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปผกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘       
ข!อ ๒๕ ให!องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินใช!แผนพัฒนาสามปaเปCนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปa และ 
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให!มีการปฏิบัติให!บรรลุวัตถุประสงค�ตามโครงการที่กําหนดไว!ใน
แผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ปa   

กล�าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปCนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินว�าดําเนินการได!ตามเปDาหมายที่กําหนดไว!หรือไม�  ทําให!ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได!อย�างเปCนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให!ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ�อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปBญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต�างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค�กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู!มีส�วนเกี่ยวข!องเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนงานให!เกิดความ
สอดคล!องกับสภาพแวดล!อมในสังคมภายใต!ความต!องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู�การวาง
แผนการพัฒนาในปaต�อๆ ไป เพ่ือให!เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค�าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต!องเร�ง
รีบดําเนินการและจะต!องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต�างๆ ที่เปCนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร!างให!เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต!องเร�งรีบดําเนินการและจะต!องต้ังรับให!มั่นรอโอกาสที่
จะดําเนินการและต้ังมั่นอย�างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปCนปBญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ�อนต!อง
หยุดและลดถอยปBญหาลงให!ได!  ดําเนินการปรับปรุงให!ดีข้ึน  ต้ังรับให!มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท�ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต!องใช!พันธมิตรให!เกิดประโยชน�เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต�างๆ พร!อมการปรับปรุงและเร�งรีบ
ดําเนินการสิ่งเหล�าน้ีจะถูกค!นพบเพ่ือให!เกิดการพัฒนาท!องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส�งผลให!เกิด
กระบวนการพัฒนาท!องถ่ินอย�างเข!มแข็งและมีความยัง�ยืน  เปCนไปตามเปDาประสงค�ที่ต้ังไว!ได!อย�างดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช!ให!เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ�างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต!องการของผุ!ให!การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก!ไขปBญหาของท!องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงค"ของการตดิตามและประเมินผล 



~ ๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข!อ 26 (2) และแก!ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ดังน้ี   

ให!ผู!บริหารท!องถิ่นแต�งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น ประกอบด!วย  
๑)  สมาชิกสภาท!องถ่ินที่สภาท!องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู!แทนประชาคมท!องถ่ินที่ประชาคมท!องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู!แทนหน�วยงานที่เกี่ยวข!องที่ผู!บริหารท!องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน!าส�วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู!ทรงคุณวุฒิที่ผู!บริหารท!องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให!คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน!าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหน!าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข!อ ๒๘ ให!มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองปaและอาจได!รับการคัดเลือกอีกได!   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข!อ 26 (2) และแก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559         

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 5 ข!อ 26 (2) และแก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559         

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได!จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู!บริหารท!องถ่ิน  เพ่ือให!ผู!บริหารท!องถ่ินเสนอต�อสภาท!องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท!องถ่ิน  พร!อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให!ประชาชนในท!องถ่ิน
ทราบในที่เปhดเผยภายในสิบห!าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต!องปhดประกาศไว!เปCน
ระยะเวลาไม�น!อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน!อยปaละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปa  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕60  
ข!อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู!บริหารท!องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท!องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท!องถ่ิน  พร!อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให!ประชาชนในท!องถ่ินทราบในที่เปhดเผยภายใน
สิบห!าวันนับแต�วันที่ผู!บริหารท!องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต!องปhดประกาศโดยเปhดเผยไม�
น!อยกว�าสามสิบวัน  โดยอย�างน!อยปaละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปa  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข!อ 26 (2) 
และแก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559         
 
 

๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 



~ ๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู&บริหารท&องถิ่นเสนอต*อสภาท&องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท&องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให&ประชาชนใน
ท&องถิ่นทราบในท่ีเป1ดเผยภายในสิบห&าวันนับแต*วันท่ีผู&บริหารท&องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล*าวและต&องป1ดประกาศโดยเป1ดเผยไม*
น&อยกว*าสามสิบวัน โดยอย*างน&อยป4ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป4 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท&องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได&จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต*อ

ผู&บริหารท&องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ได!กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู�มือของกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน  ดังน้ี     

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปa (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 2561) ขององค�กรปกครอง
ส�วนท!องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปaขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕60 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท!องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕60  เรื่อง  
ซักซ!อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท!อง ถ่ินสี่ปa  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕60 

�  คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
(โดยกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือดังกล�าวคณะกรรมการจึงได!กําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังน้ี 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล6อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก6าวหน6า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ2และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)         
มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดําเนินโครงการเปCนไปตามห!วงเวลาที่กําหนดเอาไว!ในแผนการดําเนินงานหรือไม�  และ

เปCนห!วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต�อถูกต!องหรือไม�  มีความล�าช!าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล6อง (relevance) 

มีความสอดคล!องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน  ยุทธศาสตร�ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนา
องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท!องถ่ิน (ด!านการเกษตรและแหล�งนํ้า)  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู!บริหาร  รวมทั้งปBญหา  ความต!องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 
 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



~ ๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปCนโครงการที่มีความจําเปCนต�อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก!ไขปBญหาที่เกิดข้ึนได!ในชุมชน และสามารถดําเนินการได!ตามอํานาจหน!าที่ของท!องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท!องถ่ิน   

(๔)  ความก6าวหน6า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก!าวหน!าในอนาคตของท!องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด6านโครงสร6างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร!างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได!สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีนํ้าใช!ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟDาใช!ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟDาสาธารณะครบทุกจุด     
มีแหล�งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด6านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได!รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู!สูงอายุ  ผู!พิการ ผู!ปjวยเอดส�  ผู!ด!อยโอกาส

ได!รับการดูแลอย�างทั่วถึงกลุ�มอาชีพมีความแข!งแข็ง  โรคติดต�อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม�ลดลง  สภาพความเปCนอยู�ดี
ข้ึน  มีที่อยู�อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง 

๓)  ด6านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร6อย 
ประชาชนได!รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด6านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท'องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท�องเที่ยวใน
ท!องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได!เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด6านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม�ถูกทําราย  สภาพแว!ดล!อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ที่เปCนพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอย�างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเลียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     
๖)  ด6านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปYญญาท6องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปBญญาท!องถ่ินท!องถ่ินยังคงอยู�และได!รับ
การส�งเสริมอนุรักษ�สู�คนรุ�นต�อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท!องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข!ามามี
ส�วนร�วมในการอนุรักษ� ฟxyนฟู และสืบสานภูมิปBญญาและคุณค�าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปCนชีวิต ค�านิยม
ที่ดีงาม และความเปCนไทย  รวมทั้งได!เรียนรู!ความสําคัญ รู!จักวิถีชีวิต รู!ถึงคุณค�าของประวัติศาสตร�ในท!องถ่ิน ความ
เปCนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท!องถ่ิน อันจะสร!างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท!องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว�าสามารถดําเนินการได!บรรลุวัตถุประสงค�หรอืไม�  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู!เข!าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดําเนินโครงการสามารถแก!ไขปBญหาของ
ชุมชนได!หรือไม�  งบประมาณถูกใช!ไปอย�างประหยัดและคุ!มค�า ทรัพย�สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ�  ครุภัณฑ� ถูกใช!ไป
อย�างคุ!มค�า  มีการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน!อยเพียงใด  ปBญหาของชุมชนประชาชนได!รับการแก!ไข

หรือไม�  มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   
 
 



~ ๑๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

(๗)  ผลลัพธ2และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได!รับอะไรจากการดําเนินโครงการของอบต. ซึ่งส�งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เปCนการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานที่เกี่ยวข!อง  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล!อม  สิ่งแวดล!อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต!อง
หรือไม�  

๔.๒  การวิเคราะห2สภาพแวดล6อมของท6องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล!อมท!องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากใน เขตอบต.น้ันมีหมู�บ!าน
ที่บางส�วนหรือและส�วนใหญ�อยู�ใน เขตอบต.และเขต อปท.ข!างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ�ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล!อม
ภายใต!สังคมที่เปCนทั้งระบบเปhดมากกว�าระบบปhดในปBจจุบัน โดยการวิเคราะห�สภาพแวดล!อมเปCนการวิเคระห�
สภาพแวดล!อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  การวิเคราะห2สภาพแวดล6อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล!อม

ภายนอก  เปCนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปBจจัยหรือข!อมูลจากสภาพแวดล!อมภายนอกที่มีผลกระทบต�อ
ท!องถ่ิน  เช�น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล!อม  วิเคราะห�เพ่ือให!เกิดการบูรณา
การ (integration) ร�วมกันกับองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห�สภาพ
ภายนอกน้ี เปCนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต!องดําเนินการและแก!ไขปBญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห2สภาพแวดล6อมภายใน   
เปCนการตรวสอบ ประเมินและกรองปBจจัยหรือข!อมูลจากสภาพแวดล!อมในท!องถ่ิน ปBจจัยใด

เปCนจุดแข็งหรือจุดอ�อนที่องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน
ได!  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให!มีการวิเคราะห�สภาพแวดล!อมภายใน  สามารถทําได!หลายแนวทาง  
เช�น  การวิเคราห�ห�วงโซ�แห�งคุณค�าภายในท!องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห�ปBจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปCนการวิเคราะห�  ตราวจสอบ  ติดตามองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือ
วิเคราะห�ถึงจุดแข็งและจุดอ�อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค2การบริหารส'วนตําบลเมืองแก  
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ปa (พ.ศ. 2561–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง /

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว�างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินประจําปaงบประมาณน้ัน  ว�าสามารถเปCนไปตามเปDาหมายที่ต้ังไว!หรือไม� 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปaที่ผ�านมาละปaปBจจบุัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได!จากการติดตามและประเมนิผล 
 

 



~ ๑๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต!องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห!วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค�ประกอบที่สําคัญ  ๒  ประการ  
ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค�กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู6เข6าร'วมติดตามและประเมินผล  ได!แก�  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู!รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท!องถ่ิน  ผู!มีส�วนเกี่ยวข!อง  และผู!มีส�วนได!เสีย (stakeholders) ในท!องถ่ิน  
ผู!รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข!อที่ ๓ ข!างต!น) 
  (๓)  ห6วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต!องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได!จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู!บริหารท!องถ่ิน เพ่ือให!ผู!บริหารท!องถ่ินเสนอต�อสภาท!องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท!องถ่ิน  พร!อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให!ประชาชนในท!องถ่ินทราบในที่เปhดเผยภายใน
สิบห!าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต!องปhดประกาศไว!เปCนระยะเวลาไม�น!อยกว�าสามสิบวัน
โดยอย�างน!อยปaละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปa โดยสามารถติดตามเปCนรายไตรมาส
และรายหกเดือนได!  ดังน้ี 

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

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เคร่ืองมือ  อันได!แก�   

เครื่องมือ  อุปกรณ�  สิ่งที่ใช!เปCนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช!ในการรวบรวม
ข!อมูลแผนพัฒนาที่ได!กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาท!องถ่ิน  ข!อมูลดังกล�าวเปCนได!ทั้งข!อมูลเชิงปริมาณ  และข!อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปCนและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน�ที่ได!รับจากแผนพัฒนา  เปCน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล!องของ
ยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ�งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข!อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต�างๆ ที่สอดคล!องกับบริบทของท!องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันได!แก�  
  เปCนเปCนวิธีการติดตามและประมินผล จะต!องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข!องกับยุทธศาสตร�  ซึ่ง

เปCนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ที่เปCนทรัพย�สินขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  ที่เกี่ยวข!องกับการพัฒนา
ท!องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�างๆ  อันได!แก�แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ�ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย�สินต�างๆ มี
อยู�จริงหรือไม�  สภาพของทรัพย�สินน้ันเปCนอย�างไร อันได!แก�  ครุภัณฑ�  ที่ดินและสิ่งก�อสร!าง  กลุ�มผลประโยชน�ต�างๆ 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 



~ ๑๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

เพ่ือตรวจดูว�าดําเนินการให!เปCนไปตามวัตถุประสงค�และได!รับผลตามที่ต้ังไว!หรือไม� โดยการเก็บข!อมูล วิเคราะห�ข!อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข!อมูล  การนําข!อมูล

มาวิเคราะห�  เปรียบเที่ยบ  การค!นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต�อองค�กรสอบถามข!อมูลจาก
ผู!รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห�ปBญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก!ไขปBญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข6อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข!อมูลจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนสามปa  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  เอกสารการเบิกจ�าย  ภาพถ�าย  ทะเบียนทรัพย�สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู!รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะทําให!การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช!ในการดําเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล�าวไปแล!วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได!พิจารณาเครื่องมือที่ใช!ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังน้ี   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ'งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕60 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท!องถ่ินของ
องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู'มือกรมการปกครองส'วนท6องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน 
    ท!องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 

(๓)  ข6อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช!  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได!มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให!ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของอบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช!ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ อบต.ใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ อบต.ตําบล 

       เมืองแกในแต�ละยุทธศาสตร� 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู!รับบริการในงานบริการของ อบต. 
               ตําบลเมืองแก (ให!หน�วยงานภายนอกดําเนินการ) 
 
 
 

๖.  เคร่ืองมือท่ีใช&ในการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให!ผู!รบัผิดชอบโครงการเปCนผู!รบัผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู!รบัผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให!บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได!ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปBญหา-อุปสรรค  ข!อเสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทําให!รู!ว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน!อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต!องปรับปรุงแก!ไขอย�างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค�ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต!องใช! ช�วงเวลาที่จะต!องกระทําให!เสร็จ  ซึ่งจะทําให!แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให!บรรลุ
วัตถุประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ทําให!ทราบว�าจะต!องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ!างให!เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน!อยแค�
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให!เกิดผลกระทบอะไรบ!าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�บางส�วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปDนต!น 

๔)  ทําให!ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช!อยู�มีข!อบกพร�องอะไรบ!าง  ข!อบกพร!องดังกล�าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก!ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให!เหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให!บรรลุ
วัตถุประสงค�ย่ิงข้ึน 

๕)  ทําให!ทราบว�าข้ันตอนใดบ!างที่มีปBญหาอุปสรรค  และปBญหาอุปสรรคเหล�าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข!อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปCนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให�มีความ
กระจ�างชัด  เพ่ือขจัดปBญหาาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนให!หมดไป 

๖)  ทําให!ทราบว�าแผนงานที่นําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ�อน (weaknesses)  อะไรบ!าง และ
จุดอ�อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก!ไขได!อย�างไร  เมื่อได!ทําการวิเคราะห�ข!อมูลครบถ!วนแล!ว ผลการวิเคราะห�
จะนําไปสู�การพัฒนาแผนงานให!มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗)  ทําให!ผู!ให!การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู!สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค�เพียงใด  มีปBญหาอุปสรรคที่จะต!องปรับปรุงแก!ไขโครงการหรือไม�   (ผู�สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส�วนที่สอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู�ให�การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให!เห็นว�าแนวความคิดริเริ่มใหม�ในการแก!ไขปBญหาของท!องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว!เพียงใด มีปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไรบ!าง และปBญหาอุปสรรคเหล�าน้ีได!ปผล
เพียงใด  และหรือจะต!องปรับปรุงในส�วนใดบ!าง       

๙)  การประเมินจะทําให!เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล!วได!ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให!ครอบคลุมกว!างขาวย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปBญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล!องกับการแก!ไขปBญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให!น!อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกันการประเมินผลจะทํา
ให!ทราบว�าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก!ไขปBญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให!ดําเนินการต�อไป ส�วน
โครงการที่ไม�ประสบความสําเร็จ หรือให!ผลตอบแทนน!อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย    

 
 
 
  

๗.  ประโยชน"ของการตดิตามและประเมินผล  



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน  ๒๕๖1) 

 
 
 

๑)  นางสุปราณี  สังฆพันธ�  ปลัด อบต.เมืองแก  ประธานกรรมการ 
๒)  นายสมพร  ศรีชาคํา   สมาชิก อบต.             กรรมการ 
๓)  นายอาทิตย�  ยอดสุรินทร� สมาชิก อบต.   กรรมการ   
4) นายเสมียน  ผุยโพนทัน สมาชิก อบต.   กรรมการ 
5)  นายทองลี  มาตรคําจันทร�  ผู!แทนประชาคมท!องถ่ิน  กรรมการ 
6)  นายสําลี  สุวรรณรัตน�  ผู!แทนประชาคมท!องถ่ิน  กรรมการ 
7)  นายเอกราช  บุญอาจ      ผู!แทนหน�วยงาน   กรรมการ 
8)  นางพิศมัย  อรุณโณ   ผู!แทนหน�วยงาน   กรรมการ 
9)  ผู!อํานวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ผู!ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
10)  ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองดุม ผู!ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11) นางวิจิตราภรณ�  คําบุดดา  หัวหน!าสํานักปลัด  เลขานุการกรรมการ 

 
 

    
 
๑)  นางสาวภัทรพร  แสนดี     นักวิเคราะห�นโยบายและแผน            ประธานอนุกรรมการ 
2)  นางสาวณิรชา  ดวงนิล     นักวิเคราะห�นโยบายและแผน     อนุกรรมการ 
3)  นางสาวนํ้าฝน  นามณี     ผู!ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน             อนุกรรมการ 
 
 
 

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารส*วนตําบลเมืองแก 

๙.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารส*วนตําบลเมืองแก 
 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

ส�วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต�องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว�า  มีความ
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร)ประเทศ  ค�านิยมหลัก
ของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร)และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห�งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร)การ
พัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร)การพัฒนาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า)  วิสัยทัศน)  
พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ�บริหาร  รวมทั้งป5ญหา ความต�องการของประชาคม
และชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร)ดังกล�าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เน่ืองด�วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ทั้ง น้ี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได�สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู�ระหว�างการดําเนินการและยังไม�ประกาศใช� แต�ได�กําหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว�แล�ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังน้ี  

�  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล�อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ที่อาจก�อให�เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปEดเศรษฐกิจเสรี ความท�าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ)ด�านต�างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของประเทศในป5จจุบัน
ที่ยังคงประสบป5ญหาในหลายด�าน เช�น ป5ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม เปFนต�น ทําให�การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปFนต�องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน�อมนําและประยุกต)ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปFนศูนย)กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  
(๓)  การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู�ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุ�งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



~ ๑๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ+นกับดักรายได+ปานกลางสู�รายได+สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร+างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป7นเมือง 
๕)  การสร+างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป7นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
๖)  การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปEดโอกาสให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ)สิทธิของตนได�เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ�งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร�างความโปร�งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินและการให�บริการประชาชน  ทั้งน้ี  
เพ่ือสร�างความเปFนธรรมในสังคมและเอื้อต�อการพัฒนาประเทศทั้งในป5จจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผ�นดินที่เกี่ยวข�องกับการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ดังน้ี 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในป=แรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร>ประเทศ (Country Strategy)   
 ยุทธศาสตร)ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน�าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร�วมกัน
วางยุทธศาสตร) วิสัยทัศน) เปUาหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในปVงบ  ๒๕๕๖ และเปFนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณปV  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ�านมา ซึ่งเดิมประกอบด�วย ๔ 
ยุทธศาสตร) ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได�มีการบูรณาการ ร�วมกับยุทธศาสตร)การเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข�าสู�ประชา อาเซียน ปV ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห�องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร�อมของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการเข�า
สู�ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด�วย ๘ ยุทธศาสตร) โดยหลังจากการบูรณาการเปFนยุทธศาสตร)ประเทศ (Country 
Strategy) ประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร) ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปFนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

วิสัยทัศน>     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเป7นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร>    
“ต�อยอดรายได+จากฐานเดิม  สร+างรายได+จากโอกาสใหม�  สมดุล  และการพัฒนาอย�างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค>  



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

 
๑)  รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม�     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว�าป5จจุบัน)     
๓)  ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส))     

เปPาหมายเชิงยุทธศาสตร>     
๑)  การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม    
๒)  การสร�างรายได�จากโอกาสใหม�     
๓)  การลดรายจ�าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขัน    

ยุทธศาสตร>  ประกอบด�วย ๔  ยุทธศาสตร) ดังน้ี 
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศรายได�

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เปFนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๔  :  การสร�างความสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด�วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  ค�านิยมหลักของคนไทย   
ค�านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร+างสรรค>ประเทศไทยให+เข+มแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย)  ซึ่งเปFนสถาบนัหลักของชาติในป5จจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย)  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ)ในสิง่ที่ดีงามเพ่ือส�วนรวม 
๓)  กตัญiู  ต�อพ�อแม�  ผู�ปกครอง  ครูบาอาจารย) 
๔)  ใฝkหาความรู�  หมั่นศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ�อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย)  หวังดีต�อผู�อื่น  เผือ่แผ�และแบ�งป5น 
๗)  เข�าใจ  เรียนรู�  การเปFนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเปFนประมุขที่ถูกต�อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ� 
๙)  มีสติ  รู�ตัว  รู�คิด  รู�ทํา  รู�ปฏิบัติ ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๑๐) รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรู�จกั

อดออมไว�ใช�เมื่อยามจําเปFน  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร�อมโดย
ภูมิคุ�มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข�มแข็งทั้งร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝkายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต�อบาป
ตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน)ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน)ของตนเอง 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร>ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ)จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร)ประชารัฐข้ึนเพ่ือเปFน

แนวนโยบายในการสร�างความสามัคคีรวมพลังของผู�คนในสังคมไทยโดยไม�แยกฝ5กแยกฝkายและไม�กันใครออกไปจากสังคม
อีกทั้งยังเปFนสานึกและหน�าที่ที่คนไทยทุกคนจะต�องร�วมมือกันในการปกปUองแผ�นดินแม�จากภยันตรายทั้งปวงและร�วมกัน
พัฒนาชุมชนท�องถ่ินและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�ามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสร�างชาติที่ต�องเติบโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให�เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร) ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร�วมมือร�วมใจของ
รัฐและประชาสังคมเพ่ือร�วมแก�ป5ญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึนเพราะว�า ประชารัฐ เปEดโอกาส
ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข�าย โยงใยสัมพันธ)กันเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของทุกภาค
ส�วนเปFนแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินยุคป5จจุบันที่เกิดจากการหล�อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู�เหล�า 
เห็นได�จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว�า “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทยเปFนประชารัฐไผทของไทยทุกส�วนอยู�ดํารง
คงไว�ได�ทั้งมวลด�วยไทยล�วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ>  จันทร>โอชา   
       ประกอบด+วยนโยบาย  ๑๑  ด+าน  ดังน้ี 

๑)  การปกปUองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย) 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสงัคม และการสร�างโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน)จากวิทยาศาสตร)  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ)กับการใช�ประโยชน)

อย�างย่ังยืน 
๑๐)  การส�งเสริมการบรหิารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปUองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร>และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก+ไข ปSญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู�ผลิต ผู�ค�าผู�มีอิทธิพล 

และผู�ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช�ตามอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน�วยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผู�ผลิตผู�ค�า ผู�นําเข�า และส�งออกรวมทั้งผู�สมคบและสนับสนุนช�วยเหลือให�ได�ผลอย�างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว�าด�วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย)สถานที่  ที่จัดให�มีการเล�นบิลเลียด สนุกเกอร) รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน
และสถานประกอบการมิให�เจ�าของหรือผู�ประกอบการปล�อยปละละเลยให�มีการซุกซ�อนหรือค�ายาเสพติดหากพบให�
ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

๑.๓)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ รับผิดชอบนําผู�เสพยาเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลให�ความช�วยเหลือให�สามารถกลับมามีชีวิตอย�างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ�าหน�าที่รัฐที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับยาเสพติด (ข�าราชการองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง) ทั้งน้ี ให�องค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ยึดหลัก ผู�เสพคือผู�ปkวยที่ต�องได�รับการบําบัดรักษาให�กลับมาเปFนคนดีของสังคม พร�อมทั้งมีกลไก
ติดตามช�วยเหลือ อย�างเปFนระบบ ดําเนินการ อย�างจริงจังในการปUองกันป5ญหาด�วยการแสวงหาความร�วมมือเชิงรุกกับ
องค)กรภาครัฐต�างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต�นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข�าสู�
ประเทศภายใต�การบริหารจัดการอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปUองกันกลุ�มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม�ให�เข�าไปเกี่ยวข�องกับยาเสพติดด�วยการรวมพลังทุกภาคส�วนเปFนพลังแผ�นดินในการต�อสู�กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปPองกันและแก+ไขปSญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร�าง จิตสานึกและค�านิยมให�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน�าที่การปลูกจิตสานึกค�านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน ร�วมรวมพลังแผ�นดินปUองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให�ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปUองกันและ
แก�ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินดังน้ี 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน�าที่ของแต�ละหน�วยงานที่เกิด
หรือน�าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น�าจะเกิดการทุจริต ตําแหน�งหรือตัวเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก�ไขลดโอกาสและปUองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให�เกิดผลเปFนรูปธรรมอย�างจริงจังกับการกระทาผิด

ที่ปรากฏเห็นเปFนที่ประจักษ)อยู�โดยทั่วไปที่ทาให�ประชาชนมีความรู�สึกว�าเจ�าหน�าที่ไม�ดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน) 
๒.๔)  สํารวจและจัดทําข�อมูลการกระทําผิดที่เห็นเปFนที่ประจักษ)ในพ้ืนที่ของแต�ละหน�วยงาน

พร�อมทั้งระบุตัวเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดทําข�อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได�รับงานจัดซื้อจัดจ�างย�อนหลัง  ๕  ปV 
๒.๖)  จัดทําข�อมูลเรื่องที่หน�วยงานร�องทุกข)ต�อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู�กระ ทําผิดตาม

อํานาจหน�าที่ของหน�วยงานน้ันและยังอยู�ระหว�างการสอบสวนให�นาแนวทางดังกล�าวมาจัดทํายุทธศาสตร)หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเปFนมาตรการปUองกันและแก�ไขป5ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร>การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ 

แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย)  สุรินทร))  ระยะ ๔ ปV  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได�จักทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วน  ทั้งภาค
ราชการ  องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  องค)กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแต�
การรวบรวมและจัดทําข�อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ�มจังหวัด การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร)  วิสัยทัศน)  
เปUาประสงค)รวม กลยุทธ)  ตัวช้ีวัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วน  กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑  จึงได�กําหนดตําแหน�ง
ทางยุทธศาสตร)ของกลุ�มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เปFนศูนย)กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปFนแหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เปFนศูนย)กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic  กระจายสนิค�าในภูมิภาคและการค�าขายชายแดน 
๔)  เปFนแหล�งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ)ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร>  :  ประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร) ดังน้ี     
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศรายได�

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เปFนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๔  :  การสร�างความสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด�วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๗.  ยุทธศาสตร>การพัฒนาขององค>กรปกครองส�วนท+องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย> (พ.ศ. 2561- 2564) 

วิสัยทัศน> (Vision) 
“บุรรีัมย)เมืองแห�งกีฬา  ทรัพยากรท�องเที่ยวล้ําค�า  พัฒนาการเกษตรย่ังยืน   

สู�พื้นฐานคุภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข 
 2. การส�งเสรมิและพัฒนาการท�องเที่ยว และกีฬาให�มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
 3. การส�งเสรมิและการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสิค�าเกษตรไปสู�มาตรฐานอินทรีย)และอาหารปลอดภัย 
 5. การประสานและพัฒนาโครสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานและทั่วถึง 

6. การส�งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปสู�ความย่ังยืน 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศอย�างย่ังยืน 
8. การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหารตามหลักบรหิารจัดการบ�านเมอืงที่ดี โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน 
9. การส�งเสรมิและพัฒนาการค�าการลงทุน และการค�าชายแดน 
10. การส�งเสรมิการผลิตและการผลิตภัณฑ)จากไหมและผลติภัณฑ)ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร> (Strategic lssues) 
ประเด็นยุทธศาสตร> 

(Strategic 
lssues) 

เปPาประสงค>  
 (Goals) 

กลยุทธ> 
              (Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1 
เมืองน�าอยู�และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีมีภูมิคุ�มกันทางสังคมท่ี
เข�มแข็งพ่ึงพาตนเองได� 
2. เด็กและเยาวชนได�รับ
การศึกษาเรียนรู�อย�างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคง
และสังคมมีความสงบ
เรียบร�อย 

1. สนับสนนุและส�งเสริมการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให�มีความอบอุ�น 
2.ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ�ม
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู�ด�อยโอกาส ให�มีคุณภาพทีชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. สร�างค�านิยม จิตสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
4.ส�งเสริมบูรณาการด�านการศึกษาแบบ

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการแก�ไขป5ญหาสังคม 
2.ระดับความสําเร็จในการเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมแก�ประชาชน 
3.ร�อยละผู�ด�อยโอกาสได�รับสวัสดิการ 
4.ระดับความสําเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน 
5.ร�อยละของชุมชนท่ีได�รับการส�งเสริม/
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี
และย่ังยืน 
5. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐานและท่ัวถึง 
6. ส�งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ)ฟ��นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ป5ญญาท�องถ่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในท�องถ่ินให�มี
ความย่ังยืน 
7.สร�างสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานรากให�เข�มแข็ง 

องค)รวม 
5.ส�งเสริมใช�ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ส�งเสริมและแก�ไขป5ญหาด�าน
สาธารณสุขเพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาวะท่ี
ดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ)อย�างย่ังยืน 
7.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน
ได�รับการพัฒนาและปรับปรุง 
8.ส�งเสริมการแก�ไขป5ญหาครัวเรือน
ยากจน 
9.ส�งเสริมและสนับสนนุเพ่ือยกระดับ
รายได�และสร�างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
10.ส�งเสริมและพัฒนาผิตดสินค�า หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) และผลิตภัณฑ)
ชุมชน (OTOP) 
11.เสริมสร�างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย)สิน 
12.ส�งเสริมและสนับสนุนการปUองกัน
และปราบปรามแก�ไขป5ญหายาเสพติด 
ป5ญหาอาชญากรรม 
13.ส�งเสริมและสนับสนุนการปUองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
14.ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ
และการลดมลพิษอย�างเปFนระบบ 
15.อนุรักษ) ฟ��นฟูระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปkาไม� 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
16.ส�งเสริมและการสนับสนุนการอนุรักษ)
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถี
ชีวิตและภูมิป5ญญาท�องถ่ิน 
17.เสริมสร�างความมั่นคงและการพัฒนา
ความสัมพันธ)อันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

6.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพและการบริการด�านสาธารณสุข 
7.ร�อยละโครงการสร�างพ้ืนฐานได�รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
8.ระดับความสําเร็จของการแก�ไขป5ญหา
เพ่ือลดจํานวนครัวเรือนท่ียากจน ท่ีมี
รายได�ตํ่ากว�าเกณฑ)มาตรฐาน 
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะ
ด�านอาชีพต�าง ๆ 
10.ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการ
จําหน�ายผลิตภัณฑ)ชุมชน (OTOP) 
11.ระดับความสําเร็จในการส�งเสริมให�
เกิดความสมานฉันท)และความสามัคคี
ของประชาชนภายในจังหวัด 
12.ระดับความสําเร็จในการปUองกันและ
ปราบปรามแก�ไขป5ญหายาเสพติด ป5ญหา
อาชญากรรม 
13.ระดับความสําเร็จของการปUองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
14.ปริมาณขยะและสิ่งปฎิกูลได�รับการ
การจัดการมีจํานวนลดลง 
15.ระดับความสําเร็จและการอนุรักษ) 
ฟ��นฟูระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปkาไม� 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
16.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ)
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถี
ชีวิตและภูมิป5ญญาท�องถ่ิน 
17.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ความสัมพันธ)อันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร> 

(Strategic 
lssues) 

เปPาประสงค>  
 (Goals) 

กลยุทธ> 
              (Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร>ที่ ๒ 
การพัฒนาการ
ท�องเที่ยวและกีฬา 
 

1. ศูนย)กลางการท�องเท่ียว
อารยธรรมของ 
2. ยกระดับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียว 
3. ส�งเสริมและพัฒนาการค�า
การลงทุนและการค�า
ชายแดน 
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ป5ญญาท�องถ่ินเพ่ือการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1. ส�งเสริมให�เมืองบุรีรัมย)เปFนเมืองท่ีมี
ความอัตลักษณ) 
2.พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการ
เชื่อมโยงด�านการท�องเท่ียว 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 
4.พัฒนาสินค�าและบริการด�านการ
ท�องเท่ียว 
5.ส�งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ)ด�านการท�องเท่ียว 
6.อนุรักษ)ฟ��นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพด�านการท�องเท่ียวของจังหวัด 
2.ร�อยละของจํานวนแหล�งท�องเท่ียวท่ี
ได�รับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ) 
3.ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�จากการ
ท�องเท่ียว 
4.โครงสร�างพ้ืนฐานด�านการท�องเท่ียว
ท่ีได�รับการพัฒนา 
5.จํานวนภูมิป5ญญาท�องถ่ินท่ีได�รับการ
เผยแพร�และประชาสัมพันธ)ท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของทุนทาง



~ ๒๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

5.อนุรักษ)และฟ��นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมเพ่ือการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
6.ส�งเสริมความเปFนเลิศ
ทางด�านการกีฬาสู�กีฬา
มาตรฐานโลก 
 

ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิป5ญญาท�องถ่ิน
เพ่ือการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
7.ส�งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ)
และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ
อย�างย่ังยืนและเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงเชิง
นิเวศ 
8.ส�งเสริมและประสาน สร�างเครือข�าย
ความร�วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส�วน
อื่นๆเพ่ือการค�า การลงทุนและการค�า
ชายแดน 
9.ส�งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน
และการค�าชายแดน 
10.ส�งเสริมเยาวชนและประชาชนให�เปFน
เลิศด�านการกีฬาสู�การพัฒนาอาชีพ 
11.ส�งเสริมกีฬาและส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

วัฒนธรรมท�องถ่ินมาสร�างมูลค�าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
7.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 
8.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ)
ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�ม
เพ่ือการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง 
9.มีศูนย)ข�อมูลการค�าการลงทุนและ
การท�องเท่ียว 
10.ร�อยละของมูลค�าการค�าชายแดนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
11.ระดับความสําเร็จในการส�งเสริม
ด�านกีฬาแก�เยาวชนและประชาชนทุก
ระดับ 
12.ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนา
และส�งเสริมกีฬา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร> 

(Strategic 
lssues) 

เปPาประสงค>  
 (Goals) 

กลยุทธ> 
              (Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร>ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 
 

1. สังคมเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
2.ผลิตภัณฑ)มวลรวมของ
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน 
3.ศูนย)กลางพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต�พ้ืนฐานของการผลิต
สินค�าด�านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
4.พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านการเกษตรให�ได�
มาตรฐานและท่ัวถึง 

1. พัฒนาและส�งเสริมการทําเกษตร
อินทรีย) อินทรีย)ชีวภาพและเกษตร
ปลอดภัย 
2. ส�งเสริมการลงทุนและป5จจัยเอื้อให�
เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
บริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด�าน
การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสาสมารถในการแข�งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
5. ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการแปรรูปสินค�าเกษตรเพ่ือสร�าง
มูลค�า 
6. ส�งเสริมและสนับสนุนการผลิตสนิค�า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 
7.ยกระดับสินค�าเกษตรให�เข�าสู�ระบบ
มาตรฐานเพ่ือก�าวสู�ตลาดโลก 
8.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐานและมีคามสะดวกในด�าน
การเกษตรอย�างท่ัวถึง 
9.ส�งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
10.ส�งเสริมการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ)ไหม
แบบครบวงจร 

1. ระดับความสําเร็จในการส�งเสริม
และพัฒนาการทําการเกษตรอินทรีย) 
อินทรีย)ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
2. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย) เกษตรชีวภาพ และเกษตร
ปลอดภัย 
3.จํานวนกลุ�มของอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีได�รับการส�งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบการ 
4.จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีได�รับการเพ่ิมพูน
ทักษะอาชีพด�านต�างๆ 
5.ร�อยละของจํานวนสินค�าเกษตรท่ี
ได�รับการพัฒนาให�มีความปลอดภัย
และมาตรฐาน 
6.ร�อยละของการลดปริมาณการใช�
สารเคมี 
7.ร�อยละของสินค�าเกษตรกรรมท่ีได�รับ
การพัฒนาและปรับปรุง 
8.ร�อยละโครงการสร�างพ้ืนฐานด�าน
การเกษตรท่ีได�รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
9.ร�อยละของเกษตรกรท่ีปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10.ร�อยละของมูลค�าผลิตภัณฑ)ใหม�ท่ี
เพ่ิมข้ึน 
11.จํานวนตลาดกลางสินค�าชุมชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

11.สนับสนุนให�มีการรวมกลุ�มการผลิต
และจําหน�าย 
12.ส�งเสริมและพัฒนาด�านการตลาด/
การมีตลาดกลางรองรับสินค�าเกษตร 
 

12.ระดับความสําเร็จของการส�งเสริม
และพัฒนาด�านการตลาด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร> 
(Strategic lssues) 

เปPาประสงค>  
 (Goals) 

กลยุทธ> 
              (Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร>ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค>กร 

1.บุคลากรในองค)กรมีขีด
สมรรถนะสูง 
2.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการจาก
หน�วยงาน 
3.องค)กรยึดหลักธรรมา     
ภิบาลในการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรให�มี
ความพร�อมในการปฏิบัติหน�าท่ีส�งเสริม
การพัฒนาขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
2. สร�างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
ต�อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส�งเสริมให�องค)กรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
5.ส�งเสริมให�องค)กรต�อต�านการทุจริต 
คอร)รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

1. ร�อยละของการบริการท่ีสามารถลด
ข้ันตอนและระยะเวลาให�บริการ 
2. ร�อยละของบุคลากรท่ีมีส�วนร�วมใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
3. ร�อยละของการบริการท่ีได�จัดทํา
มาตรฐานหรือคู�มือการให�บริการ 
4.ร�อยละของบุคลากรท่ีผ�านระดับของ
ขีดสมรรถนะท่ีส�วนราชการกําหนด 
5. ร�อยละของความครอบคลุม ถูกต�อง 
และทันสมัยของฐานข�อมูลท่ีสนับสนุน
ยุทธศาสตร) 
6.ร�อยละของบุคลากรท่ีได�รับการ
พัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
7. ร�อยละของงานทท่ีบริหารจัดการ
อย�างมีธรรมาภิบาล 
8.ระดับความสําเร็จของการส�งเสริม
องค)กรให�ต�อต�านการทุจริตคอร)รัปชั่น
และการประพฤติมิชอบ 

 
 (6) กรอบการประสานโครงการพฒันาขององค>กรปกครองส�วนท+องถ่ินจังหวัดบุรรีัมย> 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด จังหวัดบุรรีัมย) ได�กําหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาที่มาจากการบรูณาการร�วมกันระหว�างองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินและโครงการพัฒนาระหว�างองค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินกับองค)การบริหารส�วนจงัหวัด  หรอืส�วนราชการอื่นๆ  มี  6 ข�อ  ดังน้ี 
 1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังแต� 2 แห�ง ข้ึนไปได�ประโยชน) และได�ทําความ
ตกลงกันไว�  (หมายถึง  โครงการพัฒนาทีอ่งค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังแต� 2 แห�ง ข้ึนไปจะต�องดําเนินการร�วมกันเพ่ือ
แก�ไขป5ญหาหรือตอบสนองความต�องการของประชาชนในเขตองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือบรรลุเปUาหมายในการพัฒนา
ในภาพรวมของจงัหวัด) 
 2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา 
 (หมายถึง  โครงการพัฒนาทีม่ีขนาดของโครงการใหญ� ใช�งบประมาณจํานวนมากและองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ไม�สามารถดําเนินการได� โดยโครงการดังกล�าวอาจส�งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได�) 
 3. ความซับซ�อนของโครงการที่ต�องใช�ความชํานาญเปFนพิเศษ 
 (หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ต�องใช�เทคนิคในการดําเนินโครงการค�อนข�างสูง หรือเปFนโครงการพัฒนาที่ต�องใช�
ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านในการกํากบัดูแลหรือเปFนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเปUาหมายโครงการ) 
 



~ ๒๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

 4. โครงการที่กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล�อม และสภาพภูมิสงัคม 
 (หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ดําเนินการแล�วอาจส�งผลกระทบต�อธรรมชาติและสภาพแวดล�อม ทําให�สภาพแวดล�อม
เปลี่ยนแปลง หรืออาจส�งผลกระทบต�อสภาพภูมสิังคม วัฒนธรรม  จารีตประเพณี สภาพความเปFนอยู�ตามปรกติของ
ประชาชนในวงกว�างเกินพ้ืนที่ความรบัผิดชอบขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) 
 5. การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจงัหวัด 
 (หมายถึง  การปUองกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว�าง  เช�น  อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปkา ที่องค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องร�วมมือกัน ปUองกันภัยดังกล�าวหรือภัยอันเกิดจากการกระทําของมนุษย)ต�อชีวิตและทรัพย)สิน  
การก�อความไม�สงบ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม การตัดไม�ทําลายปkา หรือ ภัยอันเกิดจากยาเสพติด  
เปFนต�น) 
 6. อํานาจหน�าที่ของส�วนราชการหรืออํานาจหน�าที่ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 (หมายถึง  การดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ ของส�วนราชการ หรือองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามที่กฎหมาย
กําหนด) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน	กรมสงเสริมการปกครองท�องถ่ิน (Vision) 
 

วิสัยทัศน	 :   “ เป�นองค
กรหลกัในการส�งเสริมให� อปท. เข�มแข็งอย�างย่ังยืน ” 

พันธกิจกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน (Mission) 

1. พัฒนากรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�เป�นองค
กรที่มสีมรรถนะสูง 
2. ส�งเสรมิการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินให�สอดคล�องกบัแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนภายใต�กระบวนการมีส�วนร�วมจากภาคีเครือข�าย 
3. ส�งเสรมิระบบบรหิารงานบุคคลของ อปท. ให�เป�นไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร อปท.ให�
ทํางานอย�างมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงตนเองได� 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานของ อปท. และสนับสนุนผู�กํากบัดูแล อปท. 
6. ส�งเสรมิและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให�ไปสู�เป<าหมายของหลกัการบรหิารกิจการบ�านเมืองที่ดี และ ส�งเสริม
กระบวนการมสี�วนร�วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก�ไขป=ญหาในท�องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
7. ส�งเสรมิและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให�มีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. ส�งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป�นประมุข 
9. ส�งเสรมิการดําเนินการเพ่ือเอาชนะป=ญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร	 (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�มสีมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร
ที ่2: การเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการสาธารณะและระบบการบรหิารจัดการของ อปท. ในการ
พัฒนาประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3: การสร�างและใช�ภาคีเครือข�ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค
กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ไปสู�เป<าหมายของหลกัการบรหิารกิจการบ�านเมืองที่ดี 

ค�านิยม (Value) 

ยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาล  มุ�งเน�นบริการให�คําปรึกษา  พัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง 

9.  แผนพัฒนาตําบลเมืองแก 

วิสัยทัศน	 “ การคมนาคมสะดวก    การเกษตรก�าวหน�า    การศึกษาได�มาตรฐาน 
แหล�งนํ้าอุปโภคบริโภคสมบูรณ	    ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน ” 

พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาท�องถ่ิน   
1.  การสร�างระบบบริหารจัดการที่ ดี  โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา                          

การตรวจสอบเพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการบริหารและการปกครอง 



~ ๒๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 
      เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท�องถ่ิน 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ)และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิป5ญญาท�องถ่ิน 
 4.  การสร�างความเข�มแข็งด�านการพัฒนาอาชีพทุกด�านเพ่ือให�เศรษฐกจิโดยรวมมีความมั่นคง 
 5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให�เข�มแข็งและสํามารถพ่ึงพาตนเองได� 
 6.  บริการจัดการสิ่งแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมที่ดีและย่ังยืนโดยใช�แนวทางเกษตรอินทรีย) 
 7.  ปรับและส�งเสรมิด�านสําธารณสุขมูลฐานของประชาชนให�อย�างทั่วถึง 
 8.  จัดระบบปUองกันด�านรกัษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน   
  ในเขตองค)การบรหิารส�วนตําบลเมอืงแก                                                                                                                       
เปPาประสงค>  

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให�ได�มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. ส�งเสรมิและสนับสนุนให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนอย�างย่ังยืนและลดค�าใช�จ�าย 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย�างทั่วถึง 
 4. ส�งเสรมิให�ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ)คุณค�าทางวัฒนธรรม 
 5. ส�งเสรมิให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 6. ส�งเสรมิการจัดการด�านมลภาวะสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�น�าอยู�อย�างย่ังยืน 
 7. พัฒนาและส�งเสริมการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 
 8. การบริหารงานขององค)กรให�มปีระสทิธิภาพ  
ยุทธศาสตร>การพัฒนาองค>การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

ยุทธศาสตร)ที่  1  ยุทธศาสตร)พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร)ที่  2  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท�องเที่ยว 
ยุทธศาสตร)ที่  3  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและความเข�มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร)ที่  4  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร)ที่  5  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร)ที่  6  ยุทธศาสตร)วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ 
        ภูมิป5ญญาท�องถ่ิน 

๑0.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ)การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู�การพัฒนาท�องถ่ิน
และจังหวัดแบบบูรณาการ  ได�ให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�งเสริม  สนับสนุน  ให�ทุกหมู�บ�าน  ชุมชน  มีการจัดทําแผน
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปFนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต�กระบวนการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปFนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต�ละด�าน 
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านเศรษฐกิจ  ด�านสังคม  ด�านสุขภาพอนามัย  ด�านอนุรักษ)วัฒนธรรมและด�านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู�  
๓  แบบ  ดังน้ี  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความร�วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 



~ ๒๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

โดยนําป5ญหาความต�องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได�พิจารณาบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนา  แต�หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให�เสนอป5ญหา  ความต�องการไปยังองค)การบริหารส�วนจังหวัดและให�
องค)การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค)การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน�าที่  แผนชุมชน
จะต�องมีอย�างน�อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต�องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย�างน�อยปVละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ป5ญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด�านดังน้ี    

๑)  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  รางระบายนํ้า  ไฟฟUาส�องสว�าง 
๒)  ด�านสานต�อแนวทางพระราชดําร ิ เช�นการขุดลอกคูคลอง  จัดการแหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด�านการเกษตร  เช�น  การอบรมให�ความรู�ด�านการเกษตร  อาชีพต�างๆ   
๔)  ด�านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท�องเที่ยวและกีฬา  เช�น ส�งเสริมกิจกรรมให�มีการท�องเที่ยว  

การจัดทําการแข�งขันกีฬา 
๕)  ด�านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช�น  ในชุมชนมีแหล�งมั่วสุม  ป5ญหายาเสพติด 
๖)  ด�านการเมือง เช�น  คนในชุมชนขาดการมีส�วนร�วมกลุ�มองค)กร ยังไม�แข็งแรงพอ 
๗)  ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร�อย  
๘)  ด�านการศึกษา เช�น  ประชาชนส�วนใหญ�มีการศึกษาต่ําไม�มีความรู�เพียงพอ 

 ๙)  ด�านสุขภาพชุมชน  เช�น ประชาชนส�วนใหญ�เปFนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม� 
 ๑๐) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  เช�น  การตัดไม�ทําลายปkา  

๑๑) ด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิ5ญญาท�องถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตร)ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน  เช�น  ติดต้ังกล�องวงจรปEด  การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟUาสาธารณะ  การจัดฝ�กอบรม อปพร. 
   
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน>การพัฒนาองค>การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
  องค)การบรหิารส�วนตําบลเมืองแกได�กําหนดวิสัยทัศน)  (Vision)   เพ่ือเปFนสภาพการณ)ในอุดมคติ 
ซึ่งเปFนจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให�เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข�างหน�า  องค)การบริหารส�วนตําบล 
เมืองแกเปFนองค)การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็กทีม่ีประชากรส�วนใหญ�อย�างสงบสุข  ประกอบอาชีพการเกษตรเปFนหลกั    
มีการประกอบการค�าเพียงเล็กน�อย จึงได�กําหนดวิสัยทัศน) ดังน้ี 

“ การคมนาคมสะดวก    การเกษตรก�าวหน�า    การศึกษาได�มาตรฐาน 
แหล�งนํ้าอุปโภคบริโภคสมบูรณ%    ประชาชนมสี�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน ” 

   องค)การบริหารส�วนตําบลเมืองแกมีระบบบริการสาธารณะ  ด�านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร�างพ้ืนฐานพร�อม  สภาพแวดล�อมสวยงาม   เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีความรู�คู�คุณธรรม มีพลานามัยที่แข็งแรง
และได�รับการบริการที่ดี  และมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
1.  การสร�างระบบบริหารการจัดการที่ดีโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  

การตรวจสอบเพ่ือให�เกิดความโปร�งใส�ในการบริหารและการปกครอง 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท�องถ่ิน 
  3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ)และพัฒนาศิลปะวัฒนาธรรมอันดีงามและภูมิ
ป5ญญาของท�องถ่ิน 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุ�งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



~ ๒๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

  4.  การสร�างความเข�มแข็งด�านการพัฒนาอาชีพทุกด�านเพ่ือให�เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่งคง 
  5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให�เข�มแข็งและสามารถผึ่งพาตนเองได�บริการจัดการ
สิ่งแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมที่ดีและย่ังยืนโดยใช�แนวทางเกษตรอินทรีย) 
  6.  ก�อสร�างศูนย)สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพ่ือให�บริการอย�างทั่วถึงจัดระบบปUองกันด�านรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชนในเขต องค)การบริหารส�วนตําบล 
 จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ก�อสร�างและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 
2. ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนอย�างย่ังยืนและลดค�าใช�จ�าย 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย�างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝ5งและส�งเสริมให�ประชาชน

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร�างความตะหนักและอนุรักษ)คุณค�าวัฒนธรรม 
4. ดําเนินการส�งเสริมให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีการนันทนาการอย�างมีคุณภาพและเพียงพอ 
6. ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน�าด�านสิ่งแวดล�อม 
7. จัดการด�านมลภาวะด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให�น�าอยู�อย�างย่ังยืน 
8. บริหารจัดการด�านทรัพยากรที่มีอยู�ให�เกิดประโยชน)สูงสุดต�อประชาชน 
9. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ 

1. ยุทธศาสตร>การพัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
 พันธกิจ 
1. สนับสนุนก�อสร�างปรับปรุงเส�นทางคมนาคม โดยการก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน         
ท�อระบายนํ้า 
2. สนับสนุนการก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม สถานที่เอนกประสงค) 
3. สนับสนุนพัฒนาติดต้ัง ซ�อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟUาสาธารณะให�ได�อย�างทั่วถึง 
4. สนับสนุนพัฒนาปรับปรุง แหล�งนํ้าการเกษตร 
5. สนับสนุนพัฒนาการปรับปรุงระบบการผลิตนํ้าประปาให�มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย   

เปPาหมาย 
  เพ่ือก�อสร�างและซ�อมบํารุงโครงสร�างพ้ืนฐานในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลเมืองแกให�มีความสะดวก
และได�มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร)ด�านอื่น ๆ ให�ประสบความสําเร็จ   โดยเฉพาะอย�างย่ิง ด�านคมนาคมขนส�ง   
ด�านความสงบเรียบร�อย และความสงบสุขของประชาชนตลอดทั้งด�านเศรษฐกิจและสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  ก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเศรษฐกิจให�ประชาชนได�รับการบริการสาธารณะให�ความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  โดยเน�นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังน้ี 
  1.  การพัฒนาเส�นทางคมนาคม โดยการก�อสร�าง ปรับปรงุบาํรุงซ�อมแซม รักษาถนน สะพาน  
ท�อระบายนํ้า 
  2.  การขยายเขตจําหน�ายไฟฟUาแรงตํ่าและติดต้ังโคมไฟฟUาสาธารณะ 
  3.  การก�อสร�างและขยายเขตจําหน�ายนํ้าประปาของการประปาส�วนภูมิภาค 
  4.  การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได�รับอย�างถ�วนหน�าและการพัฒนาที่ดิน   
  5.  การพัฒนาแหล�งเก็บนํ้า ขุดลอกแหล�งนํ้าเพ่ือทําการเกษตร และอุปโภค บริโภคและพัฒนาระบบนํ้า 
  6.  การบริการด�านสารสนเทศและการคมนาคม 
   
  ตัวชี้วัด 



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

  1.  จํานวนการก�อสร�างและปรับปรุงถนนทางระบายนํ้า 
  2.  จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟUาและไฟฟUาสาธารณะให�ครบทุกครัวเรือน 
  3.  จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาให�ครบทุกครัวเรือน 
  4.  จํานวนการได�รับบริการสาธารณะอื่น ๆ  เช�น โทรศัพท)สาธารณะ 
  5.  จํานวนสาธารณะ  ภูมิทัศน)ที่สวยงามและจํานวนประชาชนที่มาใช�ประโยชน) 
  6.  จํานวนแหล�งเก็บนํ้าสาธารณะ 
  7.  สถานที่บําบัดนํ้าเสียจากชุมชนให�ดีข้ึนก�อนปล�อยนํ้าออกพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  8.  จํานวนโคมไฟฟUาแสงจันทร)ที่ติดต้ังและจํานวนประชาชน ที่สัญจรไปมาได�รับความสะดวก 
       และปลอดภัย 

2.  ยุทธศาสตร>การพัฒนาด+านการส�งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม  และการท�องเท่ียว 
พันธกิจ 
1. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได�แก�ประชาชน 
2. สนับสนุนและส�งเสริมและการกระจายรายได�แก�ประชาชน 
เปPาหมาย 

  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ 
ชุมชนท�องถ่ิน  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย)และการแปรรูปสินค�าทางการเกษตร  ให�มีความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาฝVมือในการผลิตเพ่ิมมูลค�าของสินค�าและสามารถขยายตลาดไปสู�ตลาดกลาง  ซึ่งเปFนไปตามยุทธศาสตร)การ
พัฒนาการเกษตรอินทรีย)  และการแปรรูปสินค�าเกษตร  และยุทธศาสตร)สร�างความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ
และแก�ไขป5ญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย) 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาการประกอบอาชีพเสริมและเสริมสร�างการกระจายรายได�ให�แก�ชุมชน 
2.  ส�งเสริมการเรียนรู�และสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและเครือข�ายประชาชน 

                  ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3. การรณรงค)และปลูกฝ5งจิตสํานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขป5ญญาความยากจน 

 

  ตัวชี้วัด 
  1.  จํานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย) 
  2.  จํานวนครัวเรือนและกลุ�มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  3.  จํานวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย�างมีระบบ 
  4.  จํานวนประชาชนที่มาท�องเที่ยว 
  5.  จํานวนประชาชนที่มาจัดต้ังกลุ�ม 
  6.  ส�งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  มีจํานวนพืชและสัตว)พันธุ)ดีในเขต อบต. 
 

3.ยุทธศาสตร>ด+านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร+อย 
พันธกิจ 
1. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�านการศึกษาและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

  2. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�านการส�งเสริมกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  3. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�านสาธารณสุขและงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เปPาหมาย 



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

  เพ่ือเสริมสร�างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด�านจิตใจ  ด�านการศึกษา  ด�านสุขภาพอนามัย 
ด�านสวัสดิการและสังคม ด�านกีฬา ให�มีคุณภาพและพ่ึงตนเองได�  ซึ่งเปFนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) และการส�งเสริมพัฒนาผู�สูงอายุ  ให�ได�รับเบี้ยยังชีพในปVต�อ ๆ ไปอย�างทั่วถึง  
การส�งเสริมและพัฒนาผู�พิการในท�องถ่ิน  ให�ความสําคัญในการจ�ายเบี้ยยังชีพความพิการให�คนพิการ  การส�งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท�องถ่ิน  ให�ความสําคัญกับศูนย)พัฒนาเด็กเล็กได�รับอาหารเสริม (นม)  ได�รับอาหารครบทุกคน  
ด�านที่พักอาศัยให�แก�ผู�ยากไร�  ผู�ด�อยโอกาส  ผู�ยากจน  ให�มีที่อยู�อาศัย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาด�านการปรับปรุงคุณภาพและส�งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
  2.  การพัฒนาและส�งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน 
       ส�งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  3.  การพัฒนาและส�งเสริมด�านกีฬาและการนันทนาการ 
  4.  ส�งเสริมและการพัฒนาผู�สูงอายุให�ได�รับเบี้ยยังชีพในปVต�อ ๆ ไปอย�างทั่วถึง 
  5.  การส�งเสริมด�านที่พักอาศัยให�แก�ผู�ยากไร�  ผู�ด�อยโอกาส  ผู�ยากจน  ให�มีที่อยู�อาศัย 
  6.  การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความเปFนระเบียบของบ�านเมืองและชุมชน 
  ตัวชี้วัด 
  1.  จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร�วมกัน 
  2.  จํานวนประชาชนที่ได�รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมเติม 
  3.  จํานวนประชาชนผู�มีสุขภาพร�างกายและสุขภาพจิตดี 
  4.  จํานวนผู�ขอรับบริการด�านสุขภาพ 
  5.  จํานวนขอรับการสนับสนุนของผู�ปkวยโรคภูมิคุ�มกันบกพร�อง 
  6.  จํานวนข�อบัญญัติตําบลที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคมและบริการสังคม 
 

 4.  ยุทธศาสตร>ด+านบริหารจัดการและอนุรักษ>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
  พันธกิจ 
  1. การอนุรกัษ)และฟ��นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 
  2. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมและจิตสํานึกที่ดี 
  เปPาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมอันพึงปรารถนาร�วมกันไม�ให�มีป5ญหาภายในชุมชนซึ่งเปFนไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร)พัฒนาจังหวัด 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการ จัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล�อม 
  2.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักของผู�ประกอบการและผู�บริโภค 
  3.  การบริหารจัดการและรณรงค)กําจัดขยะมูลฝอย 
  4.  สร�างจิตสํานึกในการลดการใช�สารเคมี 
  ตัวชี้วัด 
  1.  จํานวนของการอนุรักษ)ทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล�อมให�เกิดประโยชน)สูงสุด 
  2.  จํานวนผู�ประกอบและผู�บริหารโภคได�ให�ความร�วมมือ 
  3.  จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให�การบริการลดน�อยลง 
  4.  จํานวนผู�ใช�สารเคมีน�อยลง 

5.  ยุทธศาสตร>การเมืองการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

  พันธกิจ 
  1. สนับสนุนการพัฒนาการส�งเสรมิการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินของประชาชน 
  2. สนับสนุนการส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรท�องถ่ินและคณะกรรมการภายนอกที่ถูกแต�งต้ังให�ปฏิบัติ
หน�าที่ 

เปPาหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส�วนให�มีส�วนร�วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและ
ให�บรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย)  ตามยุทธศาสตร)การบริหารราชการให�เปFนไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและองค)กรทุกภาคส�วน 
  2.  ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค)การให�มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  3.  ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
  4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมและบริการชุมชน 

5. ปรับปรุงและพัฒนารายได� 
  6. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ)การปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากร 
  ตัวชี้วัด 
  1.  จํานวนผู�มี ส�วนร�วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม          
  2.  จํานวนบุคลากรและอุปกรณ)มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
  3.  ส�งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู�มาตรฐานสากล(PSO) 
  4.  มีความพึงพอใจของประชาชนผู�ใช�บริการ 
  5.  จํานวนผู�มีผลกระทบป5ญหาสังคมลดลง 
  7.  จํานวนประชาชนที่เข�าร�วมรับฟ5งการประชาสัมพันธ)ขององค)การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
  8.  จํานวนประชาชนที่เข�าใจในการจัดเก็บรายได�และการชําระภาษี 
  9.  จํานวนประชาชนในเขต  อบต. มีการอยู�ดีกินดี 
 6.  ยุทธศาสตร>วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนด+านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปSญญาท+องถ่ิน 
  พันธกิจ 
  1. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน และบํารุงศาสนา 

2. สนับสนุนด�านศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเสรมิสร�างภูมปิ5ญญาท�องถ่ิน 
3. สนับสนุนการสร�างงานศิลปวัฒนธรรม  และนําภูมปิ5ญญาท�องถ่ินมาทําให�เกิดคุณค�าทางเศรษฐกจิแก�

ชุมชน 
เปPาหมาย 
สร�างความร�วมมือ และระดมทรพัยากรสนับสนุนกจิการของชุมชน 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
  2. การพัฒนาด�านสังคมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ินและทํานุบํารงุ ศาสนา 
 

  ตัวชี้วัด 
  1.  สํารวจภูมิป5ญญาท�องถ่ินทั้งหมดสร�างเปFนองค)ความรู� 
  2.  จํานวนประชากรในตําบลเมืองแกเผยแพร�ให�แก�คนในท�องถ่ิน 
  3.  จํานวนกลุ�มผลิตภัณฑ)ภูมิป5ญญาของท�องถ่ิน 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน  ๒๕๖๑) 

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



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

ส�วนที ่๓ 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ได"กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ�  สิ่งที่ใช"เป(นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช"ในการรวบรวมข"อมูลแผนพัฒนาที่ได"กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาท"องถ่ิน  ข"อมูล
ดังกล�าวเป(นได"ทั้งข"อมูลเชิงปริมาณ  และข"อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป(นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของ
ประโยชน�ที่ได"รับจากแผนพัฒนา  เป(นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล"องของยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ�งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข"อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต�างๆ ที่สอดคล"องกับบริบทของ
ท"องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช"ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน 
2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช�แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังน้ี   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป((นเครื่องมือที่ใช""วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด"านต�างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข"อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท"อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป(นเครื่องมือที่ใช"ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ�/แผนงาน  ซึ่งตัวบ�งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป(นการรวบรวมข"อมูลเกี่ยวกับปEจจัยนํ้าเข"า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช�วยในการวิเคราะห�การดําเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช"เป(นข"อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต�อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ�งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส�วนร�วมของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ�งช้ี เพราะจะเป(นการสร"างความเข"าใจร�วมกัน  ตลอดจนการใช"ตัวบ�งช้ีเหล�าน้ันใน
การดําเนินการช�วยในการตัดสินใจได"ต�อไป การใช"ตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปYาหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีที่กําหนดไว"ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล�วงหน"า 
(eariy warning system)  เพ่ือให"ทราบข"อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดข้ึนว�าเป(นไปตามแนวทางที่ได"วางไว"
หรือไม�  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให"ทราบรายละเอียดของข"อมูลที่จําเป(น    
๒.  ความสําคัญของการใช�แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ทําให"ทราบได"ว�าสิ่งที่ได"ดําเนินการไปน้ันมีความก"าวหน"ามากน"อยเพียงใด สําเร็จหรือไม� สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม�  

๒.๒  สามารถคาดการณ�ล�วงหน"าได"ว�าอะไรจะเกิดข้ึน  ต�อไปในอนาคตผู"ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล�าน้ันจะหา
วิธีการแก"ไขปEญหาที่จะเกิดข้ึนได"ทันต�อ เหตุการณ� หรือแม"ว�าเหตุการณ�จะสิ้นสุดแล"วก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได"
จะเป(นประโยชน�ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให"การปฏิบัติงานต�อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุ     
ประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ินที่ดีข้ึน 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

๒.๔  เป(นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช"เป(นเกณฑ�พิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แก�ข"าราชการและลูกจ"างของส�วนราชการต�างๆ โดยคาดหวังว�าจะเป(นเครื่องมือกระตุ"นให"ข"า
ราชการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป(นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค>ในการใช�แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให"ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให"ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให"ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ�งช้ี 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ�งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ�งช้ี 

๔.๑  การกําหนดตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร>การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) ดังน้ี  
               ตัวบ�งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� (๕  คะแนน) 

ตัวบ�งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร� (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖๔)   

ตัวบ�งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ินสีป่9  (๕  คะแนน) 

ตัวบ�งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป9 (๕  คะแนน)    
(๓)  การนําแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ�งช้ีที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ�งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  กําหนดเกณฑ>การประเมินตัวบ�งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช" 
ตํ่ากว�า  ๒๐     =   ต"องปรับปรุง 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร> 
เกณฑ>ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได"  ๕  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได"  ๔  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได"  ๓  คะแนน 
�  มีการดําเนินการไม�ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม�ได"คะแนน 
 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร> 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส�เคร่ืองหมาย �) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ินจัดประชุมประชาคมท"องถ่ิน  ส�วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข"อง เพ่ือแจ"งแนวทางการพัฒนาท"องถ่ิน  รับทราบปEญหา  
ความต"องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข"องตลอดจนความ
ช�วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  โดยให"นําข"อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน�วยงานต�างๆ และข"อมลูในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  

� 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา   � 
๓ คณะกรรมการได"นําข"อมลูพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน�วยงานต�างๆ และ

ข"อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
� 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร� � 
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท"องถ่ิน � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร� � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร� � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร� � 

๑๐ ผู"บริหารประกาศใช"แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาได"ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕9   

� 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร> 
เกณฑ>ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได"  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได"  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได"  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว�า  ๘๐   คะแนน  ไม�ได"คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร> 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได� 
แผนยุทธศาตร�การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร>การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  

ขององค>การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 

๑.  ข�อมูลสภาพทั่วไปขององค>กรปกครองส�วนท�องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห>สภาวการณ>และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร> ประกอบด�วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน� (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปYาประสงค�ของแต�ละยุทธศาสตร� (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค�าเปYาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปL  
เกณฑ>ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได"  ๕  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได"  ๔  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได"  ๓  คะแนน 
�  มีการดําเนินการไม�ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม�ได"คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส�เคร่ืองหมาย �) 

๑ กําหนดสัดส�วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕60  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท"องถิ่นขององค�กรปกครองส�วนท"องถิ่น   

� 

๒ มีผู"เข"าร�วมประชุมประชาคมท"องถิ่นมากกว�าร"อยละ ๖๐ ของสัดส�วน � 
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของ

องค�กรปกครองส�วนท"องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมาย 
� 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา � 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท"องถิ่น � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร�างแผนพัฒนา � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร�างแผนพัฒนา � 

๑๐ ผู"บริหารประกาศใช"แผนพัฒนาท"องถิ่นส่ีป9ได"ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 � 
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   

 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

  
ตัวบ�งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564)  
เกณฑ>ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได"  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได"  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได"  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว�า  ๘๐   คะแนน  ไม�ได"คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ�งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปL 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได� 
แผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป9 
(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรบัแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล"องของ
ยุทธศาสตร�และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปL (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล�องกับยุทธศาสตร>และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได� 
๑. การสรุปสถานการณ>การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปLไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปLไปปฏิบัตใินเชิงคณุภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร>การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด�วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล"องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปYาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู�การตั้งงบประมาณได"ถูกต"อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปYาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล"อง ต�อเน่ืองกับระยะเวลาป9 (4 ป9)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล"องกับเปYาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต"องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ�านมา ๓ ป9ย"อนหลัง ตามความเป(นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ป9 ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล"องกับวัตถุประสงค�และผลที่คาดว�าจะได"รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได"ถูกต"องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว�าจะได"รับ สอดคล"องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว�าจะได"รับ สอดคล"องกับวัตถุประสงค�   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล"องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑ>การประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
�  ดําเนินการได"มากกว�าร"อยละ ๕๐    ได"  ๕  คะแนน 
�  ดําเนินการได"มากกว�าร"อยละ ๔๐  ได"  ๔  คะแนน 
�  ดําเนินการได"ร"อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได"  ๓  คะแนน 
�  ดําเนินการได"ตํ่ากว�าร"อยละ ๓๐  ไม�ได"คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๐   . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561–๒๕๖4) 482 - - 

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

100 ๙๒.๑๖ - 

ข"อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 

100 ๑๐๐ - 

การดําเนินงานจริง ประจําป9งบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (ระหว�างเมษายน 2561 ถึง 
กันยายน 2561) 

57 26.77 ๐ 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณร�อยละจากแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (เฉพาะปLงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑ>การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  ไม�มีผลกระทบ      ได"  ๕  คะแนน 
�  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได"  ๔  คะแนน 
�  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได"  ๓  คะแนน 
�  มีผลกระทบมากกว�า ๓  โครงการ  ไม�ได"คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ�งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ดําเนินการ 
(1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)   

57 ไม�มีผลกระทบ ๕ 

 
 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ�งชี้ 
ลําดับท่ี ตัวบ�งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๑ ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร� ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
 
 
ข�อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได"  ๒7  คะแนน  เป(นคะแนนค�าปานกลางคือ     
ตัวบ�งช้ีที่ ๕  การดําเนินโครงการ  ได"  3  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข�อเสนอแนะ   

เพ่ือให"การดําเนินโครงการขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกบรรลุเปYาหมายที่กําหนดเอาไว"ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู"บริหารเร�งรัดการดําเนินโครงการ  เน่ืองจากในครึ่งป9งบประมาณ  สามารถดําเนินการได"เพียงร"อยละ  
๒๑.๙๖  อาจจะทําให"สิ้นป9งบประมาณองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก จะไม�สามารถดําเนินการให"บรรลุ
วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว"ในแผนพัฒนาได"  และอาจทําให"ประชาชนไม�พึงพอใจในการดําเนินงาน  เพราะไม�สามารถ
ดําเนินการแก"ไขปEญหาให"กับประชาชนได"ตามความต"องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู�รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ตําแหน�ง .............................................. 
 

สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ให�ใส�เคร่ืองหมาย � ในช�องท่ีเลือก 
ลําดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ�งชี้) ไช� ไม�ไช� 

๑ เป(นโครงการที่ประชาคมท"องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท"องถ่ิน (ด"านการเกษตรและ
แหล�งนํ้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป(นโครงการที่อยู�ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล"องกับแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก   
๔ ได"ดําเนินโครงการ   
๕ ดําเนินโครงการตามห"วงเวลาที่กําหนดเอาไว"ในแผนการดําเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๗ กลุ�มเปYาหมายร"อยละ  ๕๐  ข้ึนได"รับประโยชน�   
๘ การเบิกจ�ายงบประมาณได"ร"อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู"เข"าร�วมโครงการร"อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

ส�วนที ่ ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ได"กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ�  สิ่งที่ใช"เป(นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช"ในการรวบรวมข"อมูลแผนพัฒนาที่ได"กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาท"องถ่ิน  ข"อมูล
ดังกล�าวเป(นได"ทั้งข"อมูลเชิงปริมาณ  และข"อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป(นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของ
ประโยชน�ที่ได"รับจากแผนพัฒนา  เป(นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล"องของยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ�งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข"อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต�างๆ ที่สอดคล"องกับบริบทของ
ท"องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช"ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว�างเดือน เมษายน 2561  ถึง กันยายน ๒๕๖1)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช�แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู�มือ
กรมการปกครองส�วนท�องถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล  ดังน้ี 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู มือกรมการปกครองส วนท%องถิ่น) 

และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู มือกรมการปกครองส วนท%องถิ่น) 



~ ๔๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

แบบท่ี  ๑... 
 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป(นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค�กรปกครองส�วนท"องถ่ินได"ประกาศใช"แผนยุทธศาสตร�แล"ว 
 

ชื่อองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ......องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองแก................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม�มีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาตําบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล �  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล �  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย�างต�อเน่ืองสม่ําเสมอ �  
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล �  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล �  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาตําบลร�วมกับประชาคมท"องถ่ิน และร�วมจัดทําร�าง
แผนพัฒนาท"องถ่ิน 

�  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข"อมลูและปHญหาสําคัญของตําบลมาจัดทําฐานข"อมูล �  
๒.๒  มีการเปJดโอกาสให"ประชาชนเข"ามามสี�วนร�วมในการจดัทําแผน �  
๒.๓  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของตําบล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาตําบล 

�  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาตําบลทีส่อดคล"องกับ
ศักยภาพของท"องถ่ิน 

�  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาตําบลทีส่อดคล"องกับ
ยุทธศาสตร�จงัหวัด 

�  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  
๒.๗  มีการกําหนดเปPาหมายการพัฒนาตําบล �  
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ทีส่อดคล"องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา �  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช"แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา �  
๒.๑๒ มีการจัดทําบญัชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� �  
๒.๑๓ มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� �  

 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท"อง ถ่ิน               

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข"อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท"องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕60 ข"อ ๑๓  และข"อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป9ขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕60  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามป9ขององค�กรปกครองส�วนท"อง ถ่ิน ได"กําหนดให"องค�กรปกครองส�วนท"อง ถ่ิน                  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน  จะต"องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท"องถ่ิน 
(แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
ท"องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล"องของยุทธศาสตร�และโครงการ    
 

ดังน้ัน  เพ่ือให"การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  เป(นไปด"วย
ความถูกต"องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จึงได"ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – 
๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล"องของยุทธศาสตร�และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร6การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘     

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป9ขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  สิ่งที่ส�งมา
ด"วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป9 และ ข"อ ๗               
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท"องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน  ให"เป(นหน"าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท"องถ่ิน  ให"ดําเนินการให"แล"วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันประกาศใช"
แผนพัฒนาท"องถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว"ตามนัยหนังสือดังกล�าวข"างต"นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส�งมาด"วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช"เป(นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน  ได"ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให"ผู"บริหารทราบ และเป(นข"อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ินต�อไป    

ณ  ที่ทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัด
คุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท%องถิ่น 



~ ๔๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร6การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

ขององค6การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๑.  ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห6สภาวการณ6และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร6 ประกอบด�วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน� (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปPาประสงค�ของแต�ละยุทธศาสตร� (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค�าเปPาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร6และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕60  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป9ขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  สิ่งที่ส�งมาด"วย ๒  
หน"า ๒๐  ข"อ ๔.๓  วรรค ๓  ให"ใช"แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ�ที่กําหนดไว"  ซึ่งเป(นส�วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการให"แล"วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต�วันที่ประกาศใช"แผนพัฒนาสามป9  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป9เพ่ือความสอดคล"องของยุทธศาสตร�และ
โครงการ  หน"า 5๑) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป9เพ่ือความ
สอดคล"องของยุทธศาสตร�และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือสอดคล�องของยุทธศาสตร6และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๑. การสรุปสถานการณ6การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปBไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปBไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร6การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด�วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล"องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกบัโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปPาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู�การต้ังงบประมาณ
ได"ถูกต"อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปPาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล"อง ต�อเน่ืองกบัระยะเวลา
ป9 (๓ ป9)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล"องกบัเปPาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต"องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ�านมา ๓ ป9ย"อนหลัง ตามความเป(นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต�ละโครงการครอบคลมุระยะเวลา ๓ ป9 ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล"องกบัวัตถุประสงค�และผลที่คาด
ว�าจะได"รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได"ถูกต"องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว�าจะได"รับ สอดคล"องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว�าจะได"รับ สอดคล"องกับวัตถุประสงค�   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน�วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคล"องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 
คําชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป�นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช#ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส*วนท#องถ่ินตามยุทธศาสตร�ที่กําหนดไว#  และมีกําหนดมีระยะเวลาในการรายงานป/ละ  2  ครั้ง   
(วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม )  (วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน) 
ส+วนท่ี  1  ข-อมูลท่ัวไป 
1.  องค�การบรหิารส*วนตําบลเมอืงแก 
2.  วันที่ 1  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2561 
ส+วนท่ี  2  ยุทธศาสตร�  และโครงการในป4  2561 (วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561)) 

  ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู*ในแผนและจํานวนโครงการที่ได#ปฏิบัติ  จํานวนโครงการ  และ
งบประมาณตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป/ 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการ 

จํานวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จํานวน
โครงการที่
ปรากฏใน

ข#อบัญญัติ/งบ
กลาง/เงิน
อุดหนุน 

จํานวนโครงการที่
ได#ปฏิบัติ 

ตามข#อบัญญัติ/
งบกลาง/เงิน 

อุดหนุน 
(ต.ค.60-มี.ค.61) 

คิดเป�น 
ร#อยละ 
ที่ปฏิบัติ 

จํานวนโครงการที่
ได#ปฏิบัติ 

ตามข#อบัญญัติ/ 
งบกลาง/เงิน 

อุดหนุน 
(เม.ย.-ต.ค.61) 

คิดเป�น 
ร#อยละ 
ที่ปฏิบัติ 

1. ด#านโครงสร#างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
- แผนงานการศึกษา 

 
177 
38 

 
33 
- 

 
26 
- 

 
14.68 

- 

 
33 
- 

 
18.64 

- 

2. ด#านการส*งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม 
และการท*องเที่ยว 
 - แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสังคมสงเคราะห� 

 
 

44 
17 

 
 
4 
1 

 
 
3 
1 

 
 

6.81 
5.88 

 
 
1 
- 

 
 

2.27 
- 

3. ด#านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความเรียบร#อย 
 -  แผนงานการศึกษา 
-  แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห� 
- แผนงานสร#างความเข#มแขง็ชุมชน 

 
 

34 
23 
17 
17 

 
 

10 
5 
5 
3 

 
 
8 
5 
3 
2 

 
 

23.52 
21.73 
5.88 
11.76 

 
 
2 
- 
2 
1 

 
 

5.88 
- 

11.76 
5.88 

4. ด#านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 
- แผนงานเกษตร 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
10 
3 

 
2 
2 

 
- 
1 

 
- 

33.33 

 
2 
- 

 
20.00 

- 
5. ด#านการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี 
 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-  แผนงานการศึกษา 

 
38 
8 

 
13 
8 

 
3 
5 

 
7.89 
62.5 

 
6 
3 

 
18.79 
37.5 

6. ด#านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญา
ท#องถิ่น 
 - แผนงานศาสนาและนันทนาการ 

 
 
 

36 

 
 

 
4 

 
 
 
3 

 
 

 
8.33 

 
 
 
1 

 
 
 

8.33 

                                    รวม 482 100 59 12.24 57 26.77 



~ ๔๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
ส+วนท่ี  3 ผลการดําเนินงาน   
คําช้ีแจง  :  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต*อการดําเนินงานขององค�การบรหิารส*วนตําบลเมอืงแก            
ในภาพรวม (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 
ส+วนท่ี 1 ข#อมูลทั่วไป (คิดเป�นร#อยละ) 
1.  เพศ  (1) ชาย (46.50 %)  (2) หญิง (53.50 %) 
2.  อายุ  (1) ตํ่ากว*า 18 ป/ 5.40%  (2) 18 ป/ – 30 ป/  19.90% (3) 31 ป/ – 50 ป/  32.50% 
  (4) 51 ป/ – 60 ป/  21.40% (5) มากกว*า 60 ป/ 20.80 % 
3.  การศึกษา    
  (1) ประถมศึกษา 51.90%  (2) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท*า 34.50 % (3) อนุปรญิญาหรือ
เทียบเท*า 11.30% 
  (4) ปรญิญาตรี 1.40%  (5) สูงกว*าปริญญาตรี  0.90 %  (6) อื่น ๆ(ระบุ) 
4.  อาชีพหลกั  
  (1) รับราชการ 3.33%  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 0%  (3) ค#าขาย ธุรกิจส*วนตัว 5 % 
  (4) รับจ#าง  6.67 %  (5) นักเรียน/นักศึกษา 6.67% (6) เกษตรกร 78.30 % 
  (7) อื่นๆ(ระบ)ุ..................................................................................... 
ส+วนท่ี  2    ความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ิน 
ท*านมีความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ินในภาพรวมมากน#อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
พอใจ 

ปานกลาง 
พอใจน-อย 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 55 43.33 1.67 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 46.67 51.67 1.67 
3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

56.67 38.33 5 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชน
ทราบ 

46.67 45 8.33 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 43.33 50 6.67 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 36.67 63.33 0 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของ
ประชาชนในท#องถ่ิน 

38.33 56.67 5 

8.  การแก#ไขปHญหาและการตอบสนองความต#องการของประชาชน 33.33 53.33 13.3 
9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 36.67 61.67 1.67 
                                                      สรุปรวม 43.7 51.48 4.81 



~ ๔๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

6.  ผลการดําเนินงานในแต+ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  1  ด-านโครงสร-างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 9 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 8 

3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 9 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชนทราบ 9 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนใน
ท#องถ่ิน 

8 

8.  การแก#ไขปHญหา  และการตอบสนองความต#องการของประชาชน 
9 

9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 8 
สรุปภาพรวม 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

6.  ผลการดําเนินงานในแต+ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  2  ด-านการลงทุน พาณิชกรรม และการท+องเท่ียว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 9 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 7 

3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 9 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชนทราบ 8 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนใน
ท#องถ่ิน 

8 

8.  การแก#ไขปHญหา  และการตอบสนองความต#องการของประชาชน 
 

9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 8 
สรุปภาพรวม 7.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

6.  ผลการดําเนินงานในแต+ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  3  ด-านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร-อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 7 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 9 

3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชนทราบ 8 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนใน
ท#องถ่ิน 

8 

8.  การแก#ไขปHญหา  และการตอบสนองความต#องการของประชาชน 
9 

9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 8 
สรุปภาพรวม 8.8 



~ ๔๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

6.  ผลการดําเนินงานในแต+ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  4  ด-านบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 9 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 7 

3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชนทราบ 9 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนใน
ท#องถ่ิน 

8 

8.  การแก#ไขปHญหา  และการตอบสนองความต#องการของประชาชน 8 

9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 8 
ภาพรวม 7.8 

6.  ผลการดําเนินงานในแต+ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  5  ด-านการบริหารการจัดการบ-านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม 8 
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 8 

3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 9 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชนทราบ 8 

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8 
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนใน
ท#องถ่ิน 

8 

8.  การแก#ไขปHญหา  และการตอบสนองความต#องการของประชาชน 
8 

9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม 8 
ภาพรวม 7.9 



~ ๕๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป�นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต*อการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วน
ท#องถ่ินในภาพรวมโดยกําหนดให#มีการเกบ็ข#อมูลป/ละ 2 ครั้ง ครึ่งป/งบประมาณ 
ส+วนท่ี 1 ข#อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1) ชาย    (2) หญิง  
2.  อายุ  (1) ตํ่ากว*า 18 ป/   (2) 18 ป/ – 30 ป/   (3) 31 ป/ – 50 ป/   
  (4) 51 ป/ – 60 ป/   (5) มากกว*า 60 ป/  
3.  การศึกษา    
  (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท*า (3) อนุปรญิญาหรือเทียบเท*า  
  (4) ปรญิญาตร ี   (5) สูงกว*าปริญญาตรี    (6) อื่น ๆ(ระบุ) 
4.  อาชีพหลกั  
  (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ   (3) ค#าขาย ธุรกิจส*วนตัว  
  (4) รับจ#าง     (5) นักเรียน/นักศึกษา  (6) เกษตรกร  
  (7) อื่นๆ(ระบ)ุ..................................................................................... 
 
ส+วนท่ี  2    ความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ิน 
ท*านมีความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ินในภาพรวมมากน#อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก   พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจน-อย 

1.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/ กจิกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ/ กิจกรรม    
3.  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให#ประชาชน
ทราบ 

   

5.  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม    
6.  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7.  ผลการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมนําไปสู*การแก#ไขปHญหาของ
ประชาชนในท#องถ่ิน 

   

8.  การแก#ไขปHญหาและการตอบสนองความต#องการของประชาชน    
9.  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/ กจิกรรม    

แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต+อผลการดําเนนิงาน 
ขององค�กรปกครองส+วนท-องถ่ินในภาพรวม 

 



~ ๕๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

แบบที ่3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต+อผลการดําเนนิงาน 
ขององค�กรปกครองส+วนท-องถ่ินในภาพรวม 

 

ส*วนยุทธศาสตร�    ด-าน............................................ 

ส*วนที่ 1 ข#อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย                       (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1) ตํ่ากว*า 18 ป/   (2) 18 ป/ – 30 ป/   (3) 31 ป/ – 50 ป/   
 (4) 51 ป/ – 60 ป/   (5) มากกว*า 60 ป/  
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา         (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท*า      (3)  อนุปริญญา หรอื

เทียบเท*า            (4)  ปรญิญาตร ี              (5)  สูงกว*าปริญญาตร ี               
(6)  อื่นๆ 

4.  อาชีพหลกั (1)  รับราชการ            (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ              (3)  ค#าขาย ธุรกิจส*วนตัว 
  (4)  รับจ#าง           (5)  นักเรียนนักศึกษา                 (6)  เกษตร 

(7) อื่นๆ(ระบ)ุ………………………………..  
ส*วนที่  2  ความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ิน 
5.  หากให#ท*านประเมินความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส*วนท#องถ่ินในการพัฒนาด#านการ
พัฒนาและส*งเสริมการบรหิารกจิการบ#านเมืองที่ดีโดยให#คะแนนเต็ม 10 ท*านจะให#คะแนนองค�กรปกครองส*วนท#องถ่ิน
ของท*านเท*าใด 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให#ประชาชนรับรู#ข#อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปMดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต*อให#ประชาชนทราบ  
5)  การเปMดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําสู*การแก#ไขปHญหาของประชาชนในท#องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ที่ประชาชนได#รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

 



~ ๕๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว�างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

ส�วนที ่ ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข"อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕60 ข"อ ๑๓  และข"อ ๑๔  ประกอบกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ินในฐานะหน�วยงานที่มีอํานาจ
หน"าที่ส�งเสริมองค�กรปกครองส�วนท"องถ่ินให"มีการบริหารกิจการบ"านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การทํางานให"มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต"องการประชาชน  เพ่ือให"การดําเนินงานมุ�งสู�เปPาหมาย
ดังกล�าว กรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ินได"ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช"จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเป(นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร�
ภายใต"แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช"อย�างเหมาะสม  ให"องค�กรปกครองส�วนท"องถ่ินใช"เป(นข"อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งน้ี ได"มีการดําเนินงานมาอย�างต�อเน่ืองถึงปHจจุบัน 

 

 เพ่ือให"ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป(นไปด"วยความ
ถูกต"องและบรรลุเปPาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข"อสั่งการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ินดังกล�าว  
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จึงได"ดําเนินการนําเข"าข"อมูลแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได"นําข"อมูลในระบบอีแพลนดังกล�าวมาใช"ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด%วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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ส�วนท่ี 6 
สรุปผลการติดตามโครงการที่ได�ดําเนนิการตามแผนพัฒนาท�องถิน่ส่ีป" (พ.ศ 2561-2564)  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค0การบริหารส�วนตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย0 

 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)) 

ยุทธศาสตร0/แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 

เบิกจ�ายจริง หมายเหต ุ

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านยางโลน หมู"ท่ี 2 
2. โครงการติดต้ังหอกระจ"ายข"าว บ�านหนองดุม หมู"ท่ี 3 
3. โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองดุม หมู"ท่ี 3 
4. โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านนกเกรียน หมู"ท่ี 4 
5. โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู"ท่ี 5,12,18 
6. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ�านหนองเชือก  หมู"ท่ี 5 
7. โครงการติดต้ังหอกระจายข"าวบ�านหนองปลาแดก หมู"ท่ี 6 
8. โครงการซ"อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองดวน หมู"ท่ี 7 
9. โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ�านนกยูงไปบ�านนกเกรียน
ใหญ" หมู"ท่ี 11,19 
10.โครงการซ"อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหัวช�าง หมู"ท่ี 12 
11.โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมวางท"อ
บ�านเมืองแกเหนือ หมู"ท่ี 15 
12.โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านยางโลนเหนือ  หมู"ท่ี 16 
13.โครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหนองผักแว"น)บ�านเมือง
แกเดิม  หมู"ท่ี 17 
14.โครงการก"อสร�างหอถังประปาท่ีทําการ  อบต. หมู"ท่ี 17 
15.โครงการติดต้ังกล�อง CCTV (กล�องวงจรปDด)องคEการบริหารส"วนตําบล
เมืองแก 

โครงการงบกลาง งบประมาณ 2561 

1. โครงการซ"อมแซมถนน บ�านหนองนกเกรียน หมู"ท่ี 4 
2. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนน บ�านนกเกรียน หมู"ท่ี 4 
3. โครงการปรับปรุงซ"อมคันคูห�วย บ�านนกเกรียน หมู"ท่ี 4 
4. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนน บ�านหนองกรูดพัฒนา หมู"ท่ี 10 
5. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนนบ�านยางโลน หมู"ท่ี 2 
6. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมคันคูห�วย บ�านหนองปลาแดก หมู"ท่ี 6 
7. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนน  หมู"ท่ี 10 
8. โครงการซ"อมแซมถนน  หมู"ท่ี 11 
9. โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนนหมู"ท่ี  19 
10.โครงการขยายเขตประปา  หมู"ท่ี 17 
11.โครงการปรับปรุงซ"อมแซมถนนดิน  หมู"ท่ี 8 
 
 

300,000 
72,000 
127,000 
199,000 
400,000 
100,000 
72,000 
200,000 
400,000 

 
99,000 
218,000 

 
100,000 
100,000 

 
155,000 
60,000 

 
 

17,000 
11,000 
14,000 
9,000 
13,000 
27,000 
9,000 
9,000 
10,000 
94,000 
42,000 

 
 

298,000 
70,000 
126,000 
199,000 
397,000 
99,000 
70,000 
199,000 
399,000 

 
97,000 
216,000 

 
99,000 
99,000 

 
154,000 
58,600 

 
 

17,000 
11,000 
14,000 
9,000 
13,000 
27,000 
9,000 
9,000 
10,000 
93,000 
42,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําลัง
ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตร0/แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

 

 
เบิกจ�ายจริง หมายเหต ุ

2. ด�านการส"งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม และการ
ท"องเท่ียว 
 - แผนงานการเกษตร 
 

โครงการส"งเริมศูนยEถ"ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและศึกษาดูงาน 
โครงกาจัดต้ังเรียนรู�ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการเพาะพันธุEพืชและอุปกรณEในการขยายพันธุEพืช 
โครงการฝKกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนเกษตรและนําชุมชน 
โครงการคลองสวยน้ําใส 
โครงการเพาะเห็ดฟาง (กองเต้ีย ,ในตะกร�า) 
 

50,000 
40,000 
30,000 

275,000 
30,000 
23,330 

20,000 
- 

30,000 
274,500 

- 
- 

 

-แผนงานสังคมสงเคราะหE 
 

โครงการส"งเสริมและสนับสนุนการจดกิจกรรมวันผู�สูงอายุแห"งชาติและ
สืบสานงานประเพณีท�องถ่ิน 
โครงการส"งเริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ด�อยโอกาส และผู�
ประสบปMญหาทางสังคม 
 
 
 
 

180,000 
 

70,000 

- 
 

70,000 

 

3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความ
เรียบร�อย 
 -  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- แผนงานสาธารณสุข โครงการปNองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 
ค"าจัดซื้อน้ํายาเคมี 
ค"าจัดซื้อผงทรายเคลือบสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
ค"าจัดซื้อวัสดุอุปกรณEเพ่ือส"งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและบริหาร
จัดการหน"วยแพทยEฉุกเฉินองคEการบริหารส"วนตําบลเมืองแก 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู"บ�าน 
 
 

30,000 
100,000 
100,000 
50,000 

- 
6,500 

29,925 
99,200 
99,000 
10,883 

- 
6,500 

 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

โครงการฝKกอบรมเพ่ือพัฒนาองคEความรู�เกี่ยวกับการปฏิบัติงานองคEกร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน 
 

400,000 346,200  
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ยุทธศาสตร0/แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

 

 
เบิกจ�ายจริง หมายเหต ุ

3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความความ
เรียบร�อย 
- แผนงานสังคมสงเคราะหE 
 

    

-แผนงานสร�างความเข�มแข็ง
ชุมชน 

โครงการรณรงคEลดอุบัติเหตุทางถนน 
โครงการอบรมและแก�ไขปMญหายาเสพติด 
โครงการฝKกซ�อมแผนปNองกันสาธารณภัย 
ค"ากําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบในรูปแบบขยายผล 
 

100,000 
30,000 

100,000 
250,000 
30,000 

68,450 
30,000 

- 
74,635 

 

4. ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
- แผนงานเกษตร 

โครงการปลูกปQาเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 

30,000 -  

- แผนงานสาธารณสุข  
 
 
 

   

5. ด�านการบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 
ค"าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท�องถ่ิน 
ค"ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โครงการประชุมประชาคมระดับตําบล 
ค"าใช�จ"ายในการปกปNองสถาบัน 
โครงการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพให�กับบุคลากร 
โครงการปNองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติดอําเภอสตึก 
โครงการอบรมให�ความรู�แก"ประชาชนผู�มีหน�าท่ีเสียภาษี 
 

 
 

30,000 
20,000 
30,000 
30,000 
40,000 
30,000 
24,000 

 
 

11,400 
- 

6,250 
- 
- 
- 

23,950 

 

-  แผนงานการศึกษา 
 
 

    

6. ด�านวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปMญญา
ท�องถ่ิน 
 - แผนงานการศึกษา 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
โครงการส"งเสริมพระพุทธศาสนาและประเพณีแห"เทียนเข�าพรรษา 

100,000 
100,000 

55,000 
- 
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งบอุดหนุนองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค	กรประชาชน 
 

ยุทธศาสตร0/แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 

 

งบประมาณ 

 

 

เบิกจ�ายจริง หมายเหต ุ

2. ด�านการส"งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม และการ
ท"องเท่ียว 
- แผนงานสังคมสงเคราะหE 
 

    

- แผนงานเกษตร     

 - แผนงานการศึกษา อุดหนุนค"าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
อุดหนุนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
อุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห"งชาติ 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสตึก 
อุดหนุนการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ�ง 
อุดหนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมยE 
อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีอําเภอสตึก 
 

3,080,000 
 

100,000 
50,000 
40,000 
20,000 
20,000 
5,000 

1,543,000 
 

100,000 
47,000 

- 
10,000 
10,000 
5,000 

 

- แผนงานสาธารณสุข  
 
 
 
 
 

   

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลสะแก 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสตึก 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสตึก 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสตึก 
 

25,000 
30,000 
15,000 
20,000 

- 
- 
- 
- 

 

6. ด�านวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปMญญา
ท�องถ่ิน 
 - แผนงานการศึกษา 
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