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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน งบประมาณป  ๒๕๖3   ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

โดยคณะกรรมการติดตามและ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ 2563 

……………………………………. 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ฉบับท่ี 3  พ.ศ.2561   ขอ 12  ใหยกเลิกความใน (3) ขอ 29 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ไดดําเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ปงบประมาณ  2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา เสร็จเรียบรอยแลว   
  เพ่ือใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ  2563  เสร็จสิ้นตาม
ระเบียบฯ ข้ันตอน จึงออกประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันท่ี     4   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
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                นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  
จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ 
๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมาย
หรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ี
กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน
กับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปน
ผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริง
แลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ี
จะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-



time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ
เชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ี
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงาน
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปน
กระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึง
พอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑2  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนด
ไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะ
ท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตาม



และประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    ซ่ึง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใช
โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน
ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไป
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและ
นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไม
เกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  
หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  

และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอตอ
เจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะให
เงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประ
มารรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจ
เกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ 



ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมี
ความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการงานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง
นี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุง
ใหดีข้ึน  ต้ังรับใหหม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยังยืน  เปนไปตาม
เปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ



พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ขอ 29 (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑๔ (๕)                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ผลการตดิตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 



  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันท่ี 29  พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปน

หวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและ
ชุมชน 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึงงบประมาณของ
ทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด    มีแหลงน้ํา
ในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับ

การดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยู
อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 



๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปน

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ
สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความ
เปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนได
หรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มี
การบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มี

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสงผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ      

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับ

ชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นมี
หมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและ
กันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกัน
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 



(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การ
วิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและ
จุดออน               

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  
               ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มี
องคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสได  ดังนี้ 

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบ
วัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดย
ดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลง
นามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสิน



นั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา
วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินป    แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
  

7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน   ตําบล
ในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน  
(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลาในการพัฒนา     
และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา   

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจ

มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความ
เหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

 

http://www.dla.go.th/


8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะ
นําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และ
สวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติ
และผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป  สวนโครงการ
ท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๑)  นายคําผอง   ทองไทย ผูทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
๒)  นางธงชัย  บุญประภาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล                  กรรมการ 
๓)  นางออน  ชินทวัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล        กรรมการ    
๔)  นายบดินทรภัทร  ชูบุญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล        กรรมการ 
๕)  นายคํากอง   สารบูรณ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน          กรรมการ 
๖)  นายคําดี   ภารการ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน          กรรมการ 
๗)  นางสายธาร  จันทรสุข เจาพนักงานสาธารณสุข          กรรมการ 
๘)  นางสาวธิดารัตน  ฉลวยศรี  ครู กศน. ประจําตําบลหนองเหลา                       กรรมการ 
๙)  นายนรนิทร   ภารการ ผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๑๐) นางสาวธนาพร  ทองสุข ผูอํานวยการกองคลัง          กรรมการ 
๑๑) นางสาวภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกุล   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการกรรมการ 



        

10. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๑)  นางสาวภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกุล   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นายนิรุตต   พันธศิริ          นักวิเคราะหนโยบายและแผน         อนุกรรมการ 
๓)  นายธนกฤต  เชื้อสิงห               ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน    อนุกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  2 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา  
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา ความ
ตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  ไดการดําเนินการและประกาศใชแลว แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
     ๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
     ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
     ๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
     ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
     ๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     ๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
  นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือ
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมี การแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง”          

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน     
ยุทธศาสตรท่ี  ๓ : ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  :  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6  :  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมีความ
พรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 

        พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน
แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคม
อีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวงและรวมกัน
พัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจ
ของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุก
หมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุก
สวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 
๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางยั่งยืน 



๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ยโสธร      
ศรีสะเกษ)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ไดจักทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔  
จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
  จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ 

 พันธกิจ  

๑) สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
๒) พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวแบบ

บูรณาการและสงเสริมการตลาด เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
๓) สนับสนุนและสงเสริมความเข็มแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน สหกรณผูประกอบการ ในดานการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส  เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการคาสูสากล 
ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้     

ยุทธศาสตร ท่ี  ๑  การเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตวและประมงดวยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตร ท่ี  ๒  การขยายฐานตลาดการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร ท่ี ๓  สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการคาการลงทุนสู

สากล 
 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
วิสัยทัศน  “เมืองนาอยูทันสมัย ประตูสูการคาการลงทุน ทองเที่ยวหลายมิติ เกษตรสูสากล” 

เปาประสงครวม 
จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชชีวิตอยางมีความสุข ปลอดภัย ภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกการขยายตัวดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกภาคสวนมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องและกระจายสูประชาชนทุกระดับรวมท้ังการเพ่ิมปริมาณการสงออกผลผลิตทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมการคาและการลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 
 
 
 



๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
   ๘.๑  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1 ) การสรางเสริมพลเมืองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคาและพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคง ยั่งยืน 
2 ) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน 
3 ) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ 
   ๘.๒  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมการคาและการลงทุน 

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการคา การ
ลงทุน 

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการคา การลงทุน เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน  

3) ยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน  
4) สงเสริมการเปดตลาด และพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุน ท้ังในและตางประเทศ  

   ๘.๓  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
1) พัฒนากิจกรรมและแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความหลากหลาย  
2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการใหบริการโลจิสติกสและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียว  
3) ยกระดับการผลิตสินคา การบริการและการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขัน 
  ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

๕) สงเสริมการประชาสัมพันธและขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความรวมมือทางการทองเท่ียวท้ังใน
และตางประเทศ 

   ๘.๔  ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 
1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท้ังดานปริมาณและคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2) พัฒนา/สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและการแปรรูปใหไดคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการสงออก 
  3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผูเก่ียวของดานการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

   ๘.๕  ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1) รักษาความสงบเรียบรอย สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติ

และตามแนวชายแดน 
2) สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขามชาติ ท้ังดานความ

ม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบาน 

9.  แผนพัฒนาตําบลหนองเหลา 
 ๑)  วิสัยทัศนตําบล (vision) 

“ตําบลหนองเหลานาอยู  การคมนาคมสะดวก  คนมีการศึกษา  คุณภาพชีวิตดี  มีรายได” 
2)  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖ :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและรักษาความม่ันคง 

  ยุทธศาสตรท่ี  7 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



๑0.  แผนชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม  สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการ
จัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรมและ
ดานอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังนี้  
    ๑)  แผนทําเอง   
    ๒)  แผนขอความรวมมือ   

  ๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย  ๕๐% ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
โครงการกิจกรรม ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

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

ทองเท่ียว  การจัดทําการแขงขันกีฬา 
  ๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงม่ัวสุม  ปญหายาเสพติด 
  6)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
  7 )   ด า น ก า ร ศ กึ ษ า  เช น   ป ร ะ ช า ช น ส ว น ให ญ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่ํา ไ ม ม ีค ว า ม ร ูเพ ีย ง พ อ  

    8)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
    9) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

  ๑0) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๑1)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร.   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เรื่อง  การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการ
จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญกับขอมูลดารเกษตร  
เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน  
แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการ
สนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับชุมชนเก่ียวกับดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เทศบาลจึงตองประชาคมทองถ่ินในการ



จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือเทศบาลจะไดนําบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการ
จัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัย
แลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหา
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้  
  สวนท่ี ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
  สวนท่ี ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
  สวนท่ี ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

  (๑) ดานเกษตร 
  (๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
  (๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 
๑.  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคต ิ 
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
    “ตําบลหนองเหลานาอยู การคมนาคมสะดวก  คนมีการศึกษา  คุณภาพชีวิตดี  มีรายได” 

2.  จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา   
๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
6)  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  การสังคมสงเคราะหแกชุมชน  รวมท้ังการสรางสังคมนาอยู 

3.  แนวทางการการพัฒนา   
  3.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑)  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงถนน  ทางเทาและทอระบายน้ํา 
๒)  ปรับปรุงระบบน้ําดื่ม  น้ําใช 
๓)  ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรและแสงสวาง 

  3.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๑)  สรางงานและอาชีพ 
๒)  พัฒนาบุคลากรดานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ 
๓)  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  สงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
 
 
 



  3.๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑)  สังคมเขมแข็ง 
๒)  สงเสริมงานสาธารณสุข 
๓)  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4)  สืบสานงานศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5)  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  3.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๑)  ระบบการใหบริการประชาชน 
๒)  การประชาสัมพันธการดําเนินการตาง ๆ 
๓)  การใชระบบไอทีในการปฏิบัติงาน 
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
5)  สรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

  3.๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑)  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒)  บําบัดและจัดการขยะ 
๓)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  3.๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและรักษาความม่ันคง 
๑)  สงเสริมการปกตรองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒)  การสรางเครือขายประชาธิปไตยและใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

  3.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๑)  เสริมสรางจิตสํานึก  คานิยมใหสวนราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒)  บูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อ
สําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหา
คาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองเหลา  งบประมาณป  ๒๕๖3   คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
  เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกล
ยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  
ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในบางแผนงานอาจมี
การกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system)  เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน
วาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือใหทราบ
รายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน    

๒.  ความสําคัญของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
๒.๑  ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม 

สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรม

เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ  โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
 
 



๓.  วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
๓.๔  เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม     

๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การกําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้  
  (1)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบงชี้ท่ี  1  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน) 
ตัวบงชี้ท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)    
(2)  การนําแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบงชี้ท่ี  3  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบงชี้ท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  2๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  15   ข้ึนไป  =  พอใช 
ต่ํากวา  15     =   ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 



ตัวบงช้ีท่ี  1   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี  1 : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   5   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใสเครื่องหมาย ) 

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

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน     พันธ
กิจ  จุดมุงหมาย 

 

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

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  
มีการดําเนินการครบ  10  ข้ันตอน   

ตัวบงช้ีท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น  
เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  ๘๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   5   . 

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

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ 

100  คะแนน 5 

 
 



รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 10 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 10 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป (5 ป)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ผ. 02  ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  3  :  การดําเนนิโครงการ  
เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดําเนินการไดมากกวารอยละ 8๐    ได  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ 7๐  ได  ๔  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ 6๐  ได  ๓  คะแนน 
  ดําเนินการไดมากกวารอยละ 5๐  ได  ๒  คะแนน 
  ดําเนินการไดรอยละ 4๐ ข้ึนไป  ได  ๑  คะแนน 
  ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ 3๐   ได  ๐  คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี  3  :  การดําเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   4  . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
 

คะแนน 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

70 100 - 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

70 100 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  

53 75.71  

 
หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่นป (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

    

ตัวบงช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖3 
(ตุลาคม ๒๕62 ถึง กันยายน ๒๕๖3)   
 

53 ไมมีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 
ลําดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 5 
3 การดําเนินโครงการ ๕ 4 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 2๐ 19 
 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได  19  คะแนน  ซ่ึงมากกวา  15  คือ
พอใช โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ ตัวบงชี้ท่ี  3 การดําเนินโครงการ ได  4  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ขอเสนอแนะ   

เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการ  เนื่องจากในปงบประมาณองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ  75.71  อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจะไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน  เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 
ช่ือโครงการ : ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................ตําแหนง .............................................. 
 
สังกัด : สํานัก/กอง ............................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีเลือก 
ลําดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบงช้ี) ใช ไมใช 

๑ เปนโครงการท่ีประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา   
๓ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
๔ ไดดําเนินโครงการ   
๕ ดําเนินโครงการตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนนิงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๗ กลุมเปาหมายรอยละ ๕๐ ข้ึนไดรับประโยชน   
๘ การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  4 
 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ  E – PLAN 
(WWW.dla.go.th) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑2 ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดียึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมาย
ดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปน
ขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

  เ พ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่ง
การของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลาจึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูล
ในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 
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สวนท่ี  5 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น  
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรวมท้ังตําบล  
อําเภอ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ 
เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนท่ี  เชน  สถานีตําบลชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน     ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน เปนตน        
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี 
(3)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

  (4)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เชน  โครงการละ ๕  ลาน  หมูบานละ ๒  แสน 
  (5)  มีศูนยดํารงธรรมระดับทองถ่ิน 
  (6)  มีพ้ืนท่ีเหมาะกับการทําการเกษตร 
  (7)  มีพ้ืนท่ีปาไม  แหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  เชน  การทําบัตรผูพิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(2)  มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลตําบลเข่ือง-ใน 
องคการบริหารสวนตําบลยางข้ีนก  องคการบริหารสวนตําบลกอเอ และองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข  เชน คลองสงน้ํา  
ถนน  ยังไมสามารถดําเนินการไดเปนตน 

(3) ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง          มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(4)  การใชสารเคมีดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใชสิ่งของท่ีฟุมเฟอย  ทําใหสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5)  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  ทักษะและประสบการณทางการบริหารจัดการดานการตลาด  
ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

(6)  ปจจุบันเกิดการติดตอโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได 
    

๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็ง

หรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตาม
และประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  
โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

 



๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง 
(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(๔)  มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม 2๕ แหง ไดแก หนองใหญ  หวยน้ําตอน  หวยนาป  เปนตน 
(5)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  ออยและมัน 

เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
(6)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองเหลา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคูขาด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนเมืองและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากอ 
(7)  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
(8)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
(9)  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑0)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป  
(๑1)  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(๑2)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค  จํานวน  ๖  แหง สนามบาสเกตบอล  ๑ แหง   สนามฟุตบอล  ๑ แหง  

สนามตะกรอ จํานวน  ๓  แหง สนามเด็กเลน  ๑ แหง  หอประชุมอเนกประสงค 1 แหง  
(๑3)  มีวัด   6  แหง   สํานักสงฆ   2  แหง 
(๑4)  มีธนาคารขยะ  3  แหง  ไดแก  ธนาคารขยะรีไซเคิลบานปากอ  หมู  6  ธนาคารขยะรีไซเคิลบาน

หนองเหลา  หมู  11  และธนาคารขยะชุมชนโรงเรียนบานโพนเมือง 
(๑5)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร 
(๑6)  มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขาว ฯลฯ 

๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยาง

เขมแข็ง 
(4)  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(5)  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
 
  

******************************** 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและขอเสนอแนะ 
งบประมาณป  2563 

 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
1.๑  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นปเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 

  ตัวบงช้ีท่ี  1  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ  10  
ข้ันตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  24) 

1.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
 ตัวบงช้ีท่ี 2  : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ได 5 คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา 24) 

 1.๓  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
  ตัวบงช้ีท่ี  3 : การดําเนินโครงการ ได   4   คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา  ๒6)     
 1.4  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
     ตัวบงช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไมมี
ผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  26) 
2.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 2.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพ้ืนท่ี  
ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ  การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไมสามารถ
ดําเนินการได  การจราจรของถนบางสายมีรถเปนจํานวนมากทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

2.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความ

รวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไป
หางานทําในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให
ขาดรายได  ขาวของราคาแพง  ไมมีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 
3.  ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 
 จากท่ีคณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เหลาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  องคการบริหารสวนตําบลยังไมปญหาท่ีจะตองเรงแกไขและมีขอเสนอแนะ ดังนี้      

ขอเสนอแนะ  
       1)  ควรชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนในการจัดทําประชาคมเพ่ือใหไดรับทราบความตองการของ
ประชาชนในหลายมิติ  และชี้แจงบทบาทหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล  เพราะองคการบริหารสวนตําบลก็มีขอจํากัดใน
เรื่อง  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ 
 

2)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลาใหมาก
ข้ึน  ท้ังกอนดําเนินโครงการ  ระหวางดําเนินโครงการและเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง  วิธีการ       ใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล  หนองเหลา  
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู  ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากข้ึน   

3)  ควรมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหลาและมีพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน  เพ่ือสามารถใชประกอบขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน  เพ่ือนําไปสูแนวทางการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว   



  4)  เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ 2563 
นอกจากเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลรับทราบและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันแลว จะตองมีการแจกให
กอง/งานตางๆรับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุง พัฒนา แกไขใหดีข้ึนหรือรักษา
มาตรฐานท่ีดีอยูแลวใหดีตลอดไป 
  5)  การประชาสัมพันธการจัดงานตาง ๆ ขอใหองคการบริหารสวนตําบลประชาสัมพันธใหท่ัวถึง ไมวาจะ
เปนการจัดงานโครงการ  การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ เพ่ือใหประชาชนได ติดตามและรับรูในข้ันตอน 
และการดําเนินการทุกหวงระยะเวลาการดําเนินการจนแลวเสร็จ 
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