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1 
สวนที่  1    บทนํา            

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน           
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒             
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
จะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางาน เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได           
ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญ            
ท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลัง
เผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน
จากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective)ดําเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ 
การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการ
ของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการเนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิค เชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูง
กวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  
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อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยู กับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแต
อยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด
ในสวนของ  “การประเมินผล” นั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผล           
ท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม ดังนั้นแลว การติดตาม
และประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของ
การขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการใดๆของหนวยงานหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต
การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ
วางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน  ตุลาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ . ๒๕๕๙ ขอ  ๑๓  และ ขอ  ๑๔  โดยคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท องถ่ิน                
จะตองดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เปนไป    
ตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ข้ึน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
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เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซ่ึงเปนการประเมิน            
ท้ังแผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทาง            
ท่ีถูกกําหนดไว  ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบ เพ่ือการจับผิด             
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการ           
ของประชาชนในทองถ่ินหรือไม นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชน
หรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลอง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
orcontexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใช โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆและท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง  

  
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป       
และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพ่ิมเติม การจายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เม่ือมีการใชจายงบประมาณ
ก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็
คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใช
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน จัดทํา
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกรปกครอง             
สวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงาน ท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี ้

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมายและ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชน  จากโครงการท่ีจะให
เงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลัก ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณา ใหเงินอุดหนุน 

 

2.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน           
ของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม        
หรือเงินกู ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘       
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป      
และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนด
ไวในแผนพัฒนาสามป กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตาม  และประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญใน
การทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุด
แ ข็ ง  (strengths) จุ ด อ อ น  (weaknesses) โอ ก าส  (opportunities) ป ญ ห าห รื อ อุ ป ส ร รค  (threats)                
ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ              
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความ
พึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง  ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ 
ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตอง
เรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ง
ท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน        
ตั้งรับใหหม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ทองถ่ิน   
 
 

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

 
 

 

ข้ันตอน ท่ี  ๑แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

 

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือก     
อีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 

 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสบิหาวันนับแต

วันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือการดําเนินการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

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

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

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

5.1   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)  
  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) 

 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  องคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน  เมษายน  ถึง กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใชแบบรายงาน  
แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) แบบติดตามแผนพัฒนาโดยใชแบบรายงาน  
แบบท่ี 2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใชแบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
      3.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
     3.2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม 
      3.3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละยุทธศาสตร 
 

 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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คําช้ีแจง :  แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร  

 
          

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

 
 

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน 

 
 

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 
หมายเหตุ การวัด และการนําเสนอผล 

- ความถ่ีในการวัด  :  หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปนทางการ
เกณฑการพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไมมี การดําเนินการนั้น 
 

 

 

 

 

แบบท่ี  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน      

ผลการดําเนินงานปละสองครั้ง  (ครั้งท่ี 1  ภายในเดือนเมษายน  และครั้งท่ี 2  ภายในเดือน ตุลาคม )   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน   
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (    )  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี  1         . ปท่ี  2        . ปท่ี  3     . รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          

3.          
ฯลฯ....         

รวม         
 

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต
ละยุทธศาสตร  อยางไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม อปท.             
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด 
 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี  1……         ปท่ี  2……        ปท่ี  3…..      รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         
 
 

หมายเหตุ เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดมาก ก็แสดงใหเห็นวา แผน
ยุทธศาสตรนั้น เปนแผนยุทธศาสตรท่ีดี 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  
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  5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ……….. 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที
อยูระหวางการ

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวน 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑการพิจารณา :  
1. ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในไตรมาสกอนหนานี้วามีโครงการท่ีเสร็จเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด  

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผนฯ 
 2. หากมีรอยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

6. การเบิกจายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1 xxx Xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       

เกณฑการพิจารณา :  นําเขาขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผน เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงให
เห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามแผนนั้น  

สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแลว 
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. xxx Xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

 
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเปน
อยางไร 

 

สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย  ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน....................................................................  
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป.................. 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
4.  

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัต ิ

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
 

 
เกณฑการพิจารณา :  หากจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคลอง

กัน แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ท่ีกําหนด และหากมีโครงการท่ีปฏิบัติจริง
นอยกวาท่ีกําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯท่ีกําหนด 

 

หมายเหตุ ดําเนินงานปละสองครั้ง  (ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน เมษายน และครั้งท่ี 2 ภายในเดือน ตุลาคม )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ อปท. ..............
ในภาพรวมสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ํากวา  20 ป …..  คน (   )  20 - 30  ป…….คน   (   )  31- 41 ป.......คน 
  (   )  41 – 50 ป...........คน (   )  51 – 60 ป.........คน (   )  มากกวา 60 ป.......
คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกวาปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน 
  (   )  รับจาง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน
  (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท........................................ 
 

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไมพอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx   
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

xxx   

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน xxx   
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมินในแตละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเทาใด 
หมายเหตุ ดําเนินงานปละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน  ตุลาคม  )   

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
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สวนยุทธศาสตร 1 การพัฒนาดาน.......................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานท่ีกําหนดไว)   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ํากวา  20 ป …..  คน (   )  20 - 30  ป…….คน  (   )  31- 41 ป.......คน 
  (   )  41 – 50 ป...........คน (   )  51 – 60 ป.........คน(   )  มากกวา 60 ป.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกวาปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน 
  (   )  รับจาง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน
  (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 

 

สวน 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท....................................หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงาน อปท................................ ในการพัฒนาดาน.........................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละ
ดานท่ีกําหนดไว)โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ทานใหคะแนน อปท.เทาใด ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ(คิด
เปนรอยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx 
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน xxx 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑการพิจารณา : เปนคาคะนน 0 - 10 ในแตละประเด็นการประเมิน 
หมายเหตุ ดําเนินงานปละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน  ตุลาคม  )   

 1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผล
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยในแตละยุทธศาสตร 
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2. การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 - 2562   

กรอบและแนวทางท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนา ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงไดดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
 ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง

พ้ืนฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ี
สําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คลายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 

-  มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา(เพ่ือดูการ
ดําเนินงานในแตละปท่ีผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือช้ีใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา 

○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห หรือเปรียบทียบขอมูลท่ีสําคัญ 

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคมเชน 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 
-  มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ 
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 

 
(2) 
 
 

5 

(2) 
 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

 

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง 

○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี 
    -  มีการประมวลปญหาและความตองการของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปญหาความรองการ 
    - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
    - การใชแผนชมุชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ี
นําเสนอ 
   -   มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

65 
 
 

5 
(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ     
-   แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน 
   -  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไข
เฉพาะของพ้ืนท่ี 
   -   ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
   -   มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
   -   มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

○ ตัวช้ีวัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค 
   -   สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ คาเปาหมาย 
   -   แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
   -   มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังใน
ดานปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร 

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ี
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร 
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจน
เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวของ 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาํประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ
         ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได   
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๑)ทําใหทราบถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด 
๒)ทราบถึงปญหาท่ีจะตองปรับปรุงแกไข อยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค ของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ 

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)ทราบแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือหาแนวทางดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงการ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)ทําใหทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหา  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุง
มาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5)ทําใหทราบถึง จุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวน
แลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6)ทําใหทราบถึงผลของการนําโครงการไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตอง
ปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    

7)การประเมินจะทําใหทราบถึงผลดีผลเสียของการนําโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
พิจารณา การอสนับสนุนใหดําเนินการตอไป หรือพิจารณาโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 

 
 
1)  นายไชยา         ศรีคุณ   (ผูทรงคุณวุฒิ)              ประธานกรรมการ 
2)  นายสม           นาแพง          (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล)      กรรมการ 
3)  นายโสพิน        แกวอุดร        (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล)       กรรมการ 
4)  นายบุญถัน       นาอุดม    (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล)      กรรมการ 
5)  นายพิชัย         ทิพวงษ    (ผูแทนประชาคม)       กรรมการ 
6)  นายณรงค        นาอุดม         (ผูแทนประชาคม)       กรรมการ   
7)  นายคําบล        ทิพวงษ      (ผูทรงคุณวุฒิ)       กรรมการ 
8)  วาท่ีรอยตรีบุญชิต     บุญมีทา     (ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดรู)       กรรมการ 
9)  นายสมบูรณ           จบมะรุม    (ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแขม)   กรรมการ 
10) นางสาวปาณิสา      ประถังธานี   (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ )    กรรมการ 
11) นายสุภาพ           วองไว       (หัวหนาสํานักงานปลัดฯ)        กรรมการและเลขานุการ 
12) นางวิลาวรรณ       สายมัน     (นักวิเคราะหนโยบายฯ)          กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
      
 
 

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

6.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

7.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี  2 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  

 จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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สวนท่ี ๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน      
วามีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน       
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธะกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา นโยบาย     
ผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

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

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

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

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

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

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ัง
จะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการ
ประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต       
ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 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)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด     
เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ 
ในการจัดทํางบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา      
ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ 
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา 
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร           
โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ 
ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางย่ังยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    
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ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 

๔.  คานยิมหลักของคนไทย   
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 เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ัง
ปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติ
ท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ี
เกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใย
สัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจาก
การหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 
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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)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

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

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอรรวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยา
เสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการ
ปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 
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๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ีการ

ปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจรยิธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและปราบปราม
การทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีเกิดหรือนาจะ
เกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดท่ีปรากฏ

เห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน 
๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละหนวยงานพรอมท้ังระบุ

ตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิดตามอํานาจ

หนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2557–2560) 
(กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน–มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2550 จัดบงกลุมจังหวัดเปน 18 กลุมจังหวัดโดย มีจังหวัด
ขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย  จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ  หรือเรียกวากลุม“ รอยแกนสารสินธุ ”กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  พ.ศ.2557 – 2560  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนากลุม
จังหวัดภายใตผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผานมาและในอนาคตรวมท้ังสภาพ
ของปญหาและความตองการของประชาชนโดยมียุทธศาสตรของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดังนี้   

วิสัยทัศน 
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว  ออย  มันสําปะหลัง ) อุตสาหกรรม การคา  การบริการการ

ทองเท่ียว  และการลงทุนสูสากล  ”  
 

เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 

เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดพึงปรารถนาในระยะยาว  4  ป  จึงไดกําหนดเปาหมาย
หลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้   
 1)เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
 2)เพ่ิมมูลคาการคา  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
 3)พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 4)เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัวช้ีวัดรวม 
1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 
3) รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  
4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด  และ

กลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตรรวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การคา  พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 

1) เปาประสงค 
     ๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี 
     ๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป

จากสินคาเกษตร 

2) ตัวชี้วัด 
2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง  GAP  
2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ  3  กลยุทธ  ดังนี้  
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) พัฒนาการคา  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การสงเสริมการคา การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตร  
                              ตอส่ิงแวดลอม   

1) เปาประสงค 
   ๑.๑) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด  
   ๑.๒) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรับรองรับการลงทุน 
   1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ในกลุมจังหวัด  
2) ตัวชี้วัด 

2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด  
2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด  
2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด  

๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ  4  กลยุทธ  ดังนี้  
3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน   
3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญดาน

อุตสาหกรรม   
3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร   
3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผูประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด   
1) เปาประสงค 

   ๑.๑) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
   ๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  
    

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว  
2.2) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑใหม  
2.3) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน  

๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ  3  กลยุทธ  ดังนี้  
3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว  
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ  
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว   

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1) เปาประสงค 
   ๑.๑) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน  
   ๑.๒) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด  
 1.3) สูพัฒนาระบบการบริหารการวางแผน   
2) ตัวชี้วัด 

2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

๓) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ  3  กลยุทธ  ดังนี้  
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
3.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด  
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนา 

1. หอมมะลิ 
- เปนฐานการผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของโลก  ( valley of the best 

jasminerice) 
- สรางมูลคาเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิเชิงพาณิชย 
- ศูนยกลางการวิจัยเรียนรูการผลิตขาวหอมมะลิ  

2.ผาไหม 
-  ไหมไทยสูสากล 

3.ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือการคา 
-  ฐานการผลิตออย  

4.ศูนยกลางอุตสาหกรรมการคา  การลงทุน  การบริการ 
- ศูนยกลางเศรษฐกิจสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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5.การทองเท่ียว 
- ตามรอยเสนทางไดโนเสารโบราณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 
- ทองเท่ียวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหวพระ  4 เมือง  รุงเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแกน    

พระธาตุยาคู  พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดียชัยมงคล  
 
6.ศูนยกลางการศึกษา 

- เปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การนําผลงานการวิจัยไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

7. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน   พ.ศ.2557 – 2560  (ฉบับทบทวนใหม    พ.ศ.2560)     
 คณะรัฐมนตรี  ไดมีมติเม่ือ  29  มีนาคม  2559  ในการเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน                 
พ.ศ.2557 - 2560 (ฉบับทบทวนใหม  พ.ศ.2560)  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน 
“ขอนแกนเมืองนาอยู  ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา  การลงทุน  และการบริหารจัดการ  

ของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
พันธกิจ 
 1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง  คนในชุมชนมีชีวิตอยูดวยความผาสุก  
 2.พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 3.พัฒนาใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทสอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 จากการวิเคราะหโดยเครื่องมือตางๆและแบงกลุมยุทธศาสตรท่ีสําคัญ สามารถกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด
ขอนแกนท่ีสําคัญได  6  ยุทธศาสตร โดยมีกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้  

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5  การเพ่ิมศักยภาพของพลเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง  
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
กลยุทธ 1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมภาคเกษตร 

  2.เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ  OTOP  และ  SME 
  3.เพ่ิมขีดความสามารถภาคการคา  การลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ 1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 2.พัฒนาคุฯภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและขยายโอกาส 

 3.สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 4.อนุรักษ  สรางสรรค  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
กลยุทธ 1.บริหารจัดการทรัพยากร  
 2.สรางสังคม  และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3.อนุรักษฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
กลยุทธ 1.สรางความปรองดอง  สมานฉันท  และสงเสริมประชาธิปไตย 
 2.รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยและภายใน 
 3.ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 
 4.ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพของพลเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
กลยุทธ 1.เพ่ิมศักยภาพโครงขาย 

 2.เพ่ิมคุณภาพภาคบริการใหไดมาตรฐานระดับสากล 
 3.เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงนานาชาติ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ 1.สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 2.พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

8. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ประจําป  2560              
–   2563   

วิสัยทัศน  “ ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง  เปนศูนยกลางการเรียนรู  และเมืองหลักเศรษฐกิจ  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” 

พันธกิจ 
 1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการ
ทองเท่ียว 
 5.พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสงเสริมการทองเท่ียวของ
ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8   ยุทธศาสตร  44  แนวทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวย  5   แนวทางการพัฒนา 
 1.1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและเปนระบบ 

1.2.พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  
1.3.พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
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1.4.สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร  
1.5.สรางวนิัยประชาชนและความรวมมือในการดูแลความเปนระเบียบชุมชนการจราจรและการลด
อุบัติเหตุ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 5  แนวทางการพัฒนา  
   2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน  สะดวก  สะอาดปลอดภัย 
   2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปน
ศูนยกลางการพัฒนาดานตางๆ อยางสมดุล  
 2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสวยงาม  เหมาะสม 
            2.5 สนับสนุนชุมชน  หนวยงาน  ผูประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความสะอาด
ของครอบครัว ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ  ตลาด  ทางระบาย  การกําจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบดวย  7  แนวทางการพัฒนา  

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ   

3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

3.3 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย  
 3.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมือท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน  

3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก  12  ประการ 
3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเอง

และสังคม  
3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนในการเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง   

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 7  แนวทาง  

 4.1 การบริหารจัดการ  อนุรักษ  ฟนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน ปาตนน้ําลําธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความอุดมสมบูรณ อยางยั่งยืน  
 4.2 อนุรักษ ฟนฟู  และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา  ปาชุมชน  และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
 4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําใตดิน และการบริการจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย  
 4.5  สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 4.6  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกโซลาฟารม 
 4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท.  ตามศักยภาพสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน ประกอบดวย  5    แนวทางการพัฒนา  
5.1 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 4.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย  (Food  Safety) และสนบัสนุนการเกษตรอินทรีย
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
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 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 
 5.5 สงเสริมกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาแหลงเรียนรู การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคลองกับพ้ืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวย  5     แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงอยางเทาเทียม 
6.3  สนับสนุนการฟนฟูแพทยแผนไทย  และแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการ

ดูแลสุขภาพ  
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการ

ประชาชน  
6.5 เฝาระวัง  ปองกันโรคติดตอโรคอุบัติใหมและการเผยแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนา ระบบการสงตอ

รวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี  7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย   5    แนวทางการพัฒนา  

 7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน  
 7.2 อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 7.3 พัฒนาสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได   
 7.4 พัฒนาสงเสริม  การพาณิชย  การลงทุนและการทองเท่ียว 
 7.5 สงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู  และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา  

8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกประชาชน   
8.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน  
8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส  สงเสริมใหประชาชะนีสวนรวมในการประเมินผล

กระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน  
 

 
 

1. วิสัยทัศน  (Vision)  ในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

“ตําบลแวงนอยเมืองนาอยู แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บริหารบานเมืองดวยหลักธรรมมาภิบาล 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” 

2. พันธกิจ การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (Mission) 
 1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการ
ทองเท่ียว 

 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จดุมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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 5.พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 

 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสงเสริมการทองเท่ียวของ
ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน  

3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา /เปาประสงค (Goals) 
 1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู  

4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการ
ทองเท่ียว 
 5.พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสงเสริมการทองเท่ียวของ
ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

4.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําป  2560 – 2563 

ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร  8  ยุทธศาสตร 28   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 1.1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและเปนระบบ 

1.2.พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในทองถ่ินใหมีประสทิธิภาพได
มาตรฐาน  
1.3.สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย การสรางวินัยจราจรสรางความรวมมือในการจัด
ระเบียบชุมชน  การลดอุบัตเิหตุในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
1.4.สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
 2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีและเตรียมความพรอมใหประชาชนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
2.3 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพัฒนาและรักษาความสะอาดของครอบครัว/ชุมชน/ตลาด/
ทางระบายนํ้า การกําจัดของเสยี 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
 3.1 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาํหรับประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
3.2 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลศิและมุงสูกีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย  
3.3 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก  12  ประการ 
3.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเองและสังคม  

3.5 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน และสงเสรมิกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชนและทองถ่ิน  
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
 3.1 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียน

ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
3.2 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลศิและมุงสูกีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย  
3.3 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก  12  ประการ 
3.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเอง
และสังคม  
3.5 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน และสงเสรมิกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชนและทองถ่ิน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เหมาะสม และการบริหารจัดการ การอนุรักษ ฟนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ีปา 

ปาชุมชน ปาตนนํ้าลําธาร  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
อยางยั่งยืน  
4.2 พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ  แหลงนํ้าใตดิน และการบริการจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมสีวนรวม 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสยี  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน  
 5.1 พัฒนาและสงเสรมิเครือขายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาทักษะฝมือ ตามศักยภาพของประชาชนใหสามารถแขงขันได 
5.2 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 
5.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใน
การประกอบอาชีพ และการสรางแหลงเรียนรูเปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลองกับพ้ืน 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวย 4   แนวทางการพัฒนา  
 6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคณุภาพและเขาถึงได เทาเทียมและท่ัวถึง  

6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงอยางเทาเทียม 
6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมลูฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการ
ประชาชน  
6.4 การเฝาระวัง  ปองกันโรคติดตอโรคอุบัติใหมและการเผยแพรระบาดในพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตรท่ี 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.1 เสรมิสรางคานิยม คณุธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน  
7.2 อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
7.3  พัฒนา  สงเสริม  การพาณิชย  การลงทุนและการทองเท่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

 8.1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
8.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

 8.3 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส  สงเสริมใหประชาชะนีสวนรวมใน
การประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน  
 

 

 6.  นโยบายของผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเปนนโยบายท่ีผูบริหารไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอย เม่ือวันท่ี  2 ธันวาคม  2556 ภายใตระเบียบกฎหมาย โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาองคกร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และยึดหลัก 4 ป ในการบริหารงาน กลาวคือ โปรงใสเปนธรรม 
ประหยัด ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการบริหารงานและการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนไปตาม
ภารกิจและเปาหมายท่ีตั้งไว จึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารงาน ไวดังนี้  

 

1.นโยบายดานการเมือง/การปกครอง 

 1.จะสงเสริมและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 2.สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม โปรงใส และเท่ียงธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย 

 3.ในการบริหารงานจะรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของสภาฯองคการชุมชนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 4.จะสงเสริมการมีสวนรวมสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

2.นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 

 1.จะดําเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

ทุกดาน โปรงใส สามารถตรวจสอบได พัฒนากระบวนการทํางานใหเปนหนวยงานท่ีบริการประชาชนไดอยาง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยจะบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ดวยความเปนธรรมและเสมอภาค 

 2.จะใหความสําคัญกับการใหบริการประสานงานกับพ่ีนองประชาชนในการพัฒนาโดยเนนการใหบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว ยิ้มแยมแจมใส และเปนมิตร 

3.จะสงเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานและจัดใหมีอุปกรณเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ 
อบต.ใหเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและจะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชรวมถึง  
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานท่ีตั้งของหนวยงาน ใหรมรื่น สะอาดและสวยงาม 

 

 4.จะรวมกันพัฒนารายไดของ อบต. เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา โดยนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหาร และการจัดการ 

 5.จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของ อบต.ใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม 

6.จะสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.จะดําเนินการกอสราง ปรับปรุง พัฒนาและซอมแซม เสนทางการคมนาคม ในหมูบานระหวางหมูบาน         

และถนนเขาสูแปลงเกษตรกรรม  จัดทํารองระบายน้ําภายในหมูบาน เพ่ือใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก
ประชาชน โดยอยูในกรอบภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ใหกระจายครอบคลุมทุกหมูบานอยาง
เปนธรรม 

2.จัดใหมีการกอสราง ปรับปรุงดูแลและบํารุงรักษา การพัฒนาแหลงน้ํา และระบบประปา โดยดําเนินการ
จัดหาระบบประปาในหมูบานท่ียังขาดแคลน  เพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางท่ัวถึง 

3.จะปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอ โดยการสนับสนุนการจัดใหมีไฟฟา  และไฟ
สองสวางทุกหมูบาน  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4.จะขยายเขตไฟฟาลงสูพ้ืนท่ีการเกษตรใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
5.จะปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ  สระน้ํา ชลประทานขนาดเล็ก แหลงน้ําใตดินและขุดเจาะบอ

บาดาล เพ่ือการอุปโภค บริโภค  ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกการเกษตรและเพ่ือการแกไขปญหาภัยแลง
ในพ้ืนท่ี 

4.  นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 
1.สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีทรัพยากร และความตองการของประชาชน 
2.สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ ใหเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจําหนาย 
3.จัดใหมีการศึกษาดูงานแกกลุมอาชีพ เพ่ือใหกลุมอาชีพมีความรูและศักยภาพท่ีดีข้ึน 
4.ประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 

5. นโยบายดานการพัฒนาดานการศึกษา 
1.สงเสริมการศึกษาปฐมวัย มุงพัฒนาความพรอมแกเด็ก เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาท้ังทาง

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ใหมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานตอไป 
2.ปรับปรุง และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหกาวสูมาตรฐาน 
3.สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กนักเรียนท่ีดอยโอกาส และมีฐานะยากจน 
4.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการทุกแหง 
5.สงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรูใหแกเยาวชนและประชาชน ท้ังในระบบ และนอก

ระบบหองเรยีน 
6.สงเสริมใหชุมชน ทองถ่ิน และผูทรงภูมิปญญาในชุมชนไดมีสวนในการจัดการเรียนรูในชุมชน ตลอดจน

การสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาใหไดปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6 นโยบายการพัฒนาดานการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ  
1.สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชนวันมาฆบูชา วันวิสาฃบูชา                   

วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  เปนตน 
2.รวมจัดงานวันสําคัญของชาติ เชนวันปใหม  วันสงกรานต  วันลอยกระทง  วันพอ  วันแม 
3.สนับสนุนและรวมสืบสานประเพณีทองถ่ิน และวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป เชน ประเพณีบุญเดือน 

3 บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญแหเทียนพรรษา 
4 สนับสนนุการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แกเยาวชนและประชาชน 
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7. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
1.สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณกีฬาและพัฒนากีฬา  ใหแกศูนยกีฬาหมูบาน  
2.สนับสนุนใหมีอุปกรณเครื่องออกกําลังกาย และลานกีฬาของทุกหมูบาน 
3.สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมการออกกําลังกาย และการเลนกีฬาในทุกหมูบาน                                      
4.จะพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบหนองแวงสุมเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนและสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

8. นโยบายดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 1.สงเสริมสนับสนุนพัฒนาและบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงสภาพแบบยั่งยืน 

2.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.จะดูแลและปรับปรุงเก่ียวกับระบบการกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใหมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลทุก

หมูบานอยางเปนระบบ 
4.สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ใหมีความสอดคลองกับภารกิจ และมีบทบาทดาน

สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
5.สนับสนุน และสงเสริม มาตรการ การปองกันโรคติดตอทุกชนิด 
6.สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหายาเสพติด 
7.มุงเนนการใหบริการแกประชาชนในการปองกันและความเขาใจในการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอยาง

ท่ัวถึง 
9.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.จะดูแลกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดสตามนโยบายรัฐบาลอยางท่ัวถึง 
2.จะสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
3.จะสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 
4.จะจัดหายานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใชในกิจกรรม

บรรเทาสาธารณภัย 
5.จะประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเต็มท่ี 
6.จะรวมมือกับหนวยงานราชการ  ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ใหตําบลแวงนอย  

ปราศจากยาเสพติด อยางยั่งยืนและถาวร  

10.ดานอ่ืน ๆ  
1.จะจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ท่ีอาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาชนโดยมุงเนน

ยึดผลท่ีไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก  
2.จะจัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล 
3.จะจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 
4.จะประสานงานกับหนวยงานราชการ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันนโยบายรัฐบาล ผานสวนราชการตางๆ  

ตลอดท้ังประสานของบประมาณเพ่ือพัฒนาตําบลแวงนอย 
5.จะเครารพและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  และรวมกัน

พัฒนาตําบลแวงนอย  อยางโปรงใส  ตลอดการทํางาน 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  3   

ผลดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพฒันา

และการวัดคุณภาพแผน 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปน                 
สื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหา
คาและผลของประโยชน ท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและ แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะห
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ  ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
รอบเดือน  ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน  เมษายน  ถึง กันยายน  ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ 
โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน) และการ
ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (ตามแบบ ๑ –  ๓ ) 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนา   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนารวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๒  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัขององคการบริหารสวนตําบลมาจัดทําฐานขอมลู   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน   
๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   
๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 

สวนที ่ 3    ผลดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการวัดคุณภาพแผน 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและ

รายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

 

 

 

 

 



แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  

 
 
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป   1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน   
 2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ( /   )  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน  – มิถุนายน) (   / )  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน)  

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป   
    3. สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป (พ.ศ.2560 - 2562) 

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 16 5,520,000.00 13 1,280,000.00 13 1,280,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 50 7,890,000.00 51 7,760,000.00 55 8,350,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 25 7,492,000.00 22 3,222,000.00 22 4,572,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

13 2,190,000.00 26 4,780,000.00 41 7,750,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 5 260,000.00 5 260,000.00 5 260,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การเสรมิสรางสุขภาวะ  10 10,420,000.00 10 3,220,000.00 10 3,220,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการ
แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 380,000.00 8 380,000.00 8 380,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 23 4,886,000.00 8 1,055,000.00 8 1,105,000.00 

รวม 150 39,038,000.00 143 21,957,000.00 162 26,917,000.00 
 

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละยุทธศาสตร  อยางไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณ              
อยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม อปท.   ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  

คําชี้แจง :เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา  3   ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงาน ผลการดําเนินงานปละสองครั้ง (ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน  เมษายน  และครั้งท่ี 2  ภายในเดือน ตุลาคม )  

 

 

 

 



 
4  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  พ.ศ.2560 – 2562  ประจําป  พ.ศ.  2560 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา

เมืองและชุมชน 16.0 10.67 5,520,000.00 14.14 12.0 10.81 2,343,788.25 8.53 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 50.0 33.33 7,890,000.00 20.21 33.0 29.73 6,249,200.00 22.76 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนา

การศึกษาและศักยภาพ

พลเมอืง 
25.0 16.67 7,492,000.00 19.19 20.0 18.02 4,679,481.00 17.04 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยนื 

13.0 8.67 2,190,000.00 5.61 8.0 7.21 916,000.00 3.34 8.0 8.51 673,930.00 3.03 8.0 8.51 673,930.00 3.03 8.0 8.51 673,930.00 3.03 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การ

พัฒนาการเกษตรอยางยัง่ยนื 5.0 3.33 260,000.00 0.67 4.0 3.60 210,000.00 0.76 1.0 1.06 37,120.00 0.17 1.0 1.06 37,120.00 0.17 1.0 1.06 37,120.00 0.17 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การ

เสริมสรางสุขภาวะ  10.0 6.67 10,420,000.00 26.69 8.0 7.21 11,011,394.00 40.10 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การ

เสริมสรางทุนทางสังคมให

เขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิ 

เพื่อการแขงขัน ภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.0 5.33 380,000.00 0.97 6.0 5.41 260,000.00 0.95 4.0 4.26 91,260.00 0.41 4.0 4.26 91,260.00 0.41 4.0 4.26 91,260.00 0.41 

ยุทธศาสตรที่ ๘                         

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
23.0 15.33 4,886,000.00 12.52 20.0 18.02 1,792,600.00 6.53 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 

รวม 150.0   39,038,000.00   111.0   27,462,463.25   94.0   22,274,102.25   94.0   22,274,102.25   94.0   22,274,102.25   
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5. การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560  
  

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 9 1,888,819.25 - - 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 17 1,513,800.00 16 3,091,200.00 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 13 3,901,793.00 - - 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

8 673,930.00 - - 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 1 37,120.00 - - 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ 7 9,841,160.00 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจ  
เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 91,260.00 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 19 1,235,020.00 - - 

 
รวมท้ังส้ิน 

 
78 19,182,902.25 16 3,091,200.00 

 
      เกณฑการพิจารณา :  นําเขาขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผน เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      ในการดําเนินงานตามแผนนั้น  
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สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

     6.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2560  

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแลว 
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 1 - - 2,000,000.00 1,683,661.00 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - - 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง - - - - - 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน - - - - - 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ - - - - - 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจ  
เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิ
บาล 

- - - - - 

รวมท้ังส้ิน 1 - - 2,000,000.00 1,683,661.00 
 
 
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเปนอยางไร 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน   
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน      ตุลาคม    2560  

สวนท่ี    2   ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป  พ.ศ.  2560   

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัต ิ

คิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 16 9 56.25 % 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 50 33 66.00% 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

25 13 52.00% 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

13 8 61.53% 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 5 1 20.00% 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ 10 7 70.00% 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมให
เขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการแขงขัน 
ภายใตหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 4 50.00% 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

23 19 82.60% 

รวมท้ังสิ้น 150 94 62.66% 
 

 
เกณฑการพิจารณา :  หากจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคลองกัน           
แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ท่ีกําหนด และหากมีโครงการท่ีปฏิบัติจริง
นอยกวาท่ีกําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯท่ีกําหนด 

 

หมายเหตุ ดําเนินงานปละสองครั้ง (ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน เมษายน และครั้งท่ี 2 ภายในเดือน ตุลาคม )   
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน              

ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
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แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยใน
ภาพรวม  
 

๑  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ   จํานวน   200   คน ชาย 87    คน 

หญิง  113   คน   ปรากฏผลดังนี้     

จํานวนประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ  200  คน 

    จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ 1.  ชาย           87 43.50 % 

  2.  หญิง 113 56.50 % 

อายุ 1.  ต่ํากวา  20  ป 13 6.50% 

  2.  20 - 30  ป 37 18.50 % 

  3.  31 - 40  ป 50 25 % 

  4.  41 - 50  ป 50 25 % 

  5.  51 - 60  ป 40 20 % 

  6.  มากกวา  60  ป 10 5 % 

การศึกษา 1. ประถมศึกษา 125 

 
 

62.5 % 

  2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 44 22 % 

  3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา 15 7.5 % 

  4. ปริญญาตรี 13 6.5 % 

  5.  สูงกวาปริญญาตรี 3 1.50 % 

  6.  อ่ืน ๆ - - 

อาชีพหลัก 1.  รับราชการ 7 5 % 

  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 10 5 % 

  3.  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 5 2.5 % 

  4.  รับจาง 23 11.50 % 

  5.  นักเรียน นักศึกษา 25 12.50 % 

  6.  เกษตรกร 130 65  % 

  7.  อ่ืน ๆ  (ระบุ................) - - 

  จํานวนรวมท้ังหมด 200 100 % 
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สวนท่ี  2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในดานการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ในภาพรวม 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ 200 คนผลการสํารวจ 10 ประเด็นการ

ประเมิน  พอใจมากคิดเปนรอยละ 7.60 %  พอใจคิดเปนรอยละ 89.70 %  ไมพอใจคิดเปนรอยละ   2.00%     

 
 

เกณฑการพิจารณา 
 หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก  มีมากกวารอยละ 50  แสดงวาองคการบริหาร 
สวนตําบลแวงนอย  สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด แตถามีรอยละของประชาชนพอใจและ 
พอใจมากนอยกวารอยละ  50 แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมิน 
 ปรากฏวา  คะแนนความพึงพอใจของประชาชน   ในระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  7.60 %  และ 
ในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 89.70 %  ในระดับไมพอใจ  คิดเปนรอยละ 2.00 %  ซ่ึงจากผลการประเมิน    
จะเห็นไดวา การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก  และระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  
97.30  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สามารถดําเนินงาน          
ในภาพรวมไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว      

 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม
พอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 11.00 88.00 1.00 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

8.00 89.00 3.00 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

15.00 84.00 2.00 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 3.00 96.00 1.00 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

5.00 94.00 1.00 

6.การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆจัดทําในหวงเวลาท่ีเหมาะสม 7.00 92.00 1.00 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

3.00 95.00 2.00 

8.การดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

13.00 86.00 1.00 

9.การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ มีความคุมคาในดานการใชจาย
งบประมาณ 

9.00 86.00 5.00 

10.ประชาชนโดยท่ัวไปไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตางๆ  

10.00 87.00 3.00 

ภาพรวม 7.60 89.70 2.00 
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานดานการจัดทํา และการติดตาม
แผนพัฒนา 3 ปแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

 

คําช้ีแจง เปนแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ การดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560 – 2562) และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561) ขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  ประจําปงบประมาณ  2560  โดยสามารถใหคะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมประกอบดวย  
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ แบบสอบถามในสวนนี้ประกอบไปดวย ความพึงพอใจ 9  ดาน ดังนี้  

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความ
ตองการ (โครงการ/กิจกรรม)เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.25560 - 2562) 

13.00 83.80 3.20 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบกอนการออก
ประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–
2562 ) 

9.00 90.00 1.00 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม ตางๆ กอนนําไปบรรจุในแผนพัฒนาสมป 
(พ.ศ.2560 – 2562 ) 

9.00 89.00 2.00 

4.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเม่ือเสร็จ
สิ้นการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562 ) 

5.00 94.00 1.00 

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบข้ันตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาและการจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป  

5.00 93.00 2.00 

6.การจัดทําประชาชมหมูบานเพ่ือเสนอความตองการ จัดทําใน
หวงเวลาท่ีเหมาะสม  

5.00 92.50 2.50 

7.โครงการ/กิจกรรมตางๆท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาจากความ
ตองการของประชาชนและประชาคมหมูบาน  

10.00 88.00 2.00 

8.ประชาชนโดยรวมไดรบัประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม           
ซ่ึงบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

6.00 90.00 4.00 

9.การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปเพ่ือแกปญหาและตอบสนอง
ความตองการชองประชาชน และมีความคุมคาในดานการใชจาย
งบประมาณ 

7.00 90.75 2.25 

 รวม 7.66 90.11 2.21 
 

เกณฑการพิจารณา 
 หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก มีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคการบริหาร        
สวนตําบลแวงนอยสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด แตถามีรอยละของประชาชนพอใจและ      
พอใจมาก นอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมิน 
 ปรากฏวา คะแนนความพึงพอใจของประชาชน  ในระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ 7.66  % และ 
ในระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ 90.11  % ในระดับไมพอใจ  คิดเปนรอยละ 2.21  %  ซ่ึงจากผลการประเมิน     
จะเห็นไดวา การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเปน รอยละ  
97.77  % ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สามารถดําเนินงาน 
ในภาพรวมไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว      

 

2. การประเมินคุณภาพแผน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณ ฑการจัด ทํ าและประสานแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองส วนทองถ่ิน  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) และการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เปนไปดวย
ความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา           
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘       
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมา
ดวย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และ ขอ ๗ การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

 

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป    
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดดําเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว  โดยไดดําเนินการวัดคุณภาพแผน เม่ือวันศุกร ท่ี   10 เดือน  มิ ถุนายน  2559              
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา              
โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี ้

 

การประเมินคุณภาพของแผน 
การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ 9 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ 23 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ 60 
๓.๑  วสิัยทัศน (๕) 5 
๓.๒  พันธะกิจ (๕) 5 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) 10 
๓.๔  เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) 4 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) 13 
๓.๖  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) 9 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) 14 

รวม ๑๐๐ 92 
 

 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)                
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ   
  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙       
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมา
ดวย ๒ หนา ๒๐ ขอ ๔.๓ วรรค ๓ ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน            
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ       

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคลอง ของยุทธศาสตร
และโครงการ  ภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาสามป โดยไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประเมินผลเม่ือวัน เม่ือวันศุกรท่ี  10   เดือน  มิถุนายน  2559  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  สํานักงานองคการบริหาร         
สวนตําบลแวงนอย ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด      
ดังนี้ 

 



44 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ 49 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง  

๕ 4 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป 
(๓ ป)  

๓ 2 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ 2 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 86 
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3.  ปญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3.๑ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  มีดังนี้ 
ปญหา/อุปสรรค 
 

1) องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจาก
รัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป ทําใหไม
สามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

2)  ในแตละหมูบานมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดหมด 
3) ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
4) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได    

 3.2 ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี ้
ปญหา/อุปสรรค 
1.  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  กําหนดหวงเวลาใหดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปละสองครั้ง  ภายใน
เดือน  เมษายน  และเดือนตุลาคม   ซ่ึงมีปญหาในการดําเนินการในหวงเดือนตุลาคม  การดําเนินการติดตามตอง
รอขอมูลดานการเงินการคลังสรุปปดงบประมาณประจําป  (หลังจาก  30  กันยายน)  ถึงจะดําเนินการไดจึงทําให
มีระยะเวลาในการเตรียมขอมูลกอนนําเสนอคณะกรรมการนอย  อาจไดขอมูลไมครบถวนและอาจเกิดความ
ผิดพลาดในผลการดดําเนินการติดตามได  

4. ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            

เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา  จงึมขีอเสนอแนะ ดังนี้   

1. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 
 

(1) ขอคิดเห็น  ในการเสนอโครงการของประชาคมหมูบาน มีการเสนอปญหาความตองการไมตรงจุด       
ซ่ึงเม่ือเกิดปญหาข้ึนจริงปรากฏวาไมมีโครงการปรากฏในแผนพัฒนา  ทําใหตองมีการเพ่ิมเติมแผนเพ่ือให
สามารถดําเนินการแกปญหานั้นๆได ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากและลาชาในการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน 
ขอเสนอแนะ  กอนการดําเนินการประชุมประชาคมในแตละหมูบาน  ทางหมูบานตองรวมกันดําเนินการ
สํารวจปญหา /ความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในหมูบาน  และควรมีการจัดลําดับปญหาและความ
ตองการของปญหาท่ีมีผลกระทบหรือประชาชนสวนใหญเปนลําดับแรกๆ  
(2)ขอคิดเห็น  จากขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดานการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจาย
งบประมาณ  ของยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี  ยังไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีได
กําหนดวิสัยทัศนเทาท่ีควร  
ขอเสนอแนะ  การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา  ควรพิจารณาถึง

การบรรลุวิสัยทัศน การพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีใหยั่งยืนดวย เนื่องจากพ้ืนท่ีเราเปนพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร และเม่ือตั้งงบประมาณแลวทางคณะผูบริหาร ควรมีการเรงรัดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตามโครงการท่ีไดตั้งงบประมาณไวภายในปงบประมาณดวย  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใน
ฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีด ียึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน 
เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan)    
ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม               
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

 เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือน  ตุลาคม 60   พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน    เมษายน 2560 – กันยายน  ๒๕๖๐) 
เปนไปดวย  ความถูกตอง  และบรรลุเปาหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนมา
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e - plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือนตุ  เมษายน 2560  – กันยายน  ๒๕๖๐) 
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1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลดานการวางแผนพัฒนา  ประจําป พ.ศ.2560 

 

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

16 5,520,000.00 13 1,280,000.00 13 1,280,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

50 7,890,000.00 51 7,760,000.00 55 8,350,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 

25 7,492,000.00 22 3,222,000.00 22 4,572,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

13 2,190,000.00 26 4,780,000.00 41 7,750,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
 

5 260,000.00 5 260,000.00 5 260,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  6 การเสริมสรางสุขภาวะ  
 

10 10,420,000.00 10 3,220,000.00 10 3,220,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

8 380,000.00 8 380,000.00 8 380,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

23 4,886,000.00 8 1,055,000.00 8 1,105,000.00 

รวม 
 

150 39,038,000.00 143 21,957,000.00 162 26,917,000.00 
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2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลดานการจัดทํางบประมาณ  ประจาํป พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 16.0 10.67 5,520,000.00 14.14 12.0 10.81 2,343,788.25 8.53 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 50.0 33.33 7,890,000.00 20.21 33.0 29.73 6,249,200.00 22.76 

ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

25.0 16.67 7,492,000.00 19.19 20.0 18.02 4,679,481.00 17.04 

ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

13.0 8.67 2,190,000.00 5.61 8.0 7.21 916,000.00 3.34 

ยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 5.0 3.33 260,000.00 0.67 4.0 3.60 210,000.00 0.76 

ยุทธศาสตรท่ี  6 การเสริมสรางสุขภาวะ  10.0 6.67 10,420,000.00 26.69 8.0 7.21 11,011,394.00 40.10 

ยุทธศาสตรท่ี  7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.0 5.33 380,000.00 0.97 6.0 5.41 260,000.00 0.95 

ยุทธศาสตรท่ี  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

23.0 15.33 4,886,000.00 12.52 20.0 18.02 1,792,600.00 6.53 

รวม 150.0   39,038,000.00   111.0   27,462,463.25   
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3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลดานการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

12.0 10.81 2,343,788.25 8.53 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 9.0 9.57 1,888,819.25 8.48 

2.ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

33.0 29.73 6,249,200.00 22.76 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 

3.ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 

20.0 18.02 4,679,481.00 17.04 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 13.0 13.83 3,901,793.00 17.52 

4.ยุทธศาสตร ที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

8.0 7.21 916,000.00 3.34 8.0 8.51 673,930.00 3.03 8.0 8.51 673,930.00 3.03 8.0 8.51 673,930.00 3.03 

5.ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอยาง
ยั่งยืน 
 

4.0 3.60 210,000.00 0.76 1.0 1.06 37,120.00 0.17 1.0 1.06 37,120.00 0.17 1.0 1.06 37,120.00 0.17 

6.ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ  
 

8.0 7.21 11,011,394.00 40.10 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 7.0 7.45 9,841,160.00 44.18 

7.ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางทุนทางสังคม
ใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่การแขงขัน 
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6.0 5.41 260,000.00 0.95 4.0 4.26 91,260.00 0.41 4.0 4.26 91,260.00 0.41 4.0 4.26 91,260.00 0.41 

8.ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

20.0 18.02 1,792,600.00 6.53 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 

รวม 
 

111.0   27,462,463.25   94.0   22,274,102.25   94.0   22,274,102.25   94.0   22,274,102.25   
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