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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
(๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ   
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่สามารถท่ีจะ    
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม ”จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง“ระบบประเมินผล”ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือ
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ      
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการ      
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการ 
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ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง   
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  อบต.หนองโสน  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
หนองโสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙   และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
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ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโสน เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.หนองโสน จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.หนองโสน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – 
มีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย ( policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขา ด      
เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ     
ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง       
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 
 

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๕๐ ~ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาส   
ที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส        
ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

3.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
3.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
3.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
3.๕  เพ่ือความชัดของแผนงาน 
3.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
3.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
3.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



~ ๕๑ ~ 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน

เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.หนองโสน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

5.๑  กรอบเวลา( time & timeframe) ความสอดคล้อ ง(relevance) ความพอเพียง( adequacy)  
ความก้าวหน้า( progress) ประสิทธิภาพ( efficiency) ประสิทธิผล( effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( process evaluation)            
มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนารวมทั้ง
ปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านการจราจร การขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางน้ าและทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว สภาพแวดล้อม

สะอาดตา ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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๒)  ด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  

๓)  ด้านการบริหารจัดการและการปกครอง 
เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา            
๔)  ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหายา

เสพติด 
  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความรักความสามัคคี   

๕)  ด้าน คุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง     

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น      

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากหมู่บ้านในเขต อบต.นั้น
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

 
5.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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5.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น   
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น   
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโสน  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง   

5.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

ระยะ  ๖  เดือน 
   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

   
     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี้   

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

7.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.   
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. หนองโสน        

                   ในแตล่ะยทุธศาสตร์  
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต. 
                  หนองโสน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

8.๑  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
8.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย  
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

8.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

8.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

8.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 

http://www.dla.go.th/
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8.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

 
 
8.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
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9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองโสน 

 

 



~ ๕๙ ~ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า       
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  
คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร ์ วิสัยทัศน์  พันธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



~ ๖๐ ~ 
 

 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ  ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา  อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
๒)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ  อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 
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๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง  จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ   ศึกษารูปแบบการกระ  ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)   ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี      
ความเสี่ยง 

๒.๓)   ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)   ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ  ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) 

 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”  
 พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2.  เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้
สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ
ในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4.  เสริมสร้างสังคมคุณภาพ  ให้มีสุขภาวะ เรียบรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็น
ชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
  5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  6.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิต 
  7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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 เป้าประสงค์รวม 
  1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือ
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชิตและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
  3.  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม( Social-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคน 
  4.  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
  5.  การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพและประชาชนมี
ส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1)  การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข  และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  1.1  บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะของ
ชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 
  1.2  พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ
ชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคมเพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้ 
  1.3  เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  1.4  พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่ว
ทุกพื้นที่ 
  1.5  เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน 
และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มแข็ง 
 2)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  2.1  พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเป็นส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.2  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อ
รองรับการเกษตรและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3)  การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
  3.1  พัฒนาบุคลากร  สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและศักยภาพพึ่งพาตนเอง
และความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน 
  3.2  เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล 
  3.3  เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพและส่งออก 
 
 



~ ๖๕ ~ 
 
 4)  การพัฒนาเมือง การค้า  การผลิต การบริการ  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
  4.1  ยกระดับการค้าการลงทุน การผลิต กาบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิด
ประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 
  4.2  พัฒนานักธุรกิจ  ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยง
โอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 
  4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิตติกส์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
  4.4  ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
  4.5  พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
ทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ 
  4.6  ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ
นานาชาติ 
  4.7  ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยกลไกของเทคโนโลยี
และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
  แผนพัฒนาอ าเภอเมืองเพชรบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
 “ชุมชนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การเกษตรได้มาตรฐาน อาหารมีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย”  

เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมลดความ
เหลื่อมล้ า มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
  2. รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการอนุรักษ์ให้เกิดความคุ้มค่า 
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาชุมชนเมือง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลตามหลักปรัชญา
พอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  1. บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่คุกคามสุขภาวะภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 
  2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ขยายระบบสวัสดิการชุมชน/สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม 
  3. สร้างความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง 
  4. เพิ่มการบริการภาครัฐในเชิงรุกให้เข้าถึงทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า 
  5. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  6.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้สามารถรองรับการคมนาคมทุกด้าน 
  7. อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม 
 
 
 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 
 2. เสริมสร้างและพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลดต้นทุน    
การผลิต สร้างความร่วมมือด้านการแข่งขันกับตลาดภายนอก 
  2. พัฒนาแหล่งน้ า บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ทดแทน การใช้
ปุ๋ยเคมี และเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ หลากหลาย และปลอดภัย  
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมให้อ าเภอเมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเพื่อน/กลุ่มครอบครัว/กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มประชุมสัมมนา ฯลฯ 
  2. พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการให้บริการที่
ประทับใจ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบดูแลความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
  4. ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย

ติดต่อสัญจรได้ทุกหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ทุกๆ ฤดูกาล  
   - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - จัดให้มีน้ าประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ครัวเรือน 
   - จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรได้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
   - จัดให้มีการวางผังเมือง 
  (2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาท้องถิ่น 
   -  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย การก่ออาชญากรรม 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุข 
   - ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักปูองกันภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
   - จัดให้มีการร่วมกันวางแผนในการปูองกันภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ  
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   (3) ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง  
    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย  
    - ส่งเสริมให้มีการออมในรูปแบบต่างๆ  
    - ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหาร  
   (4) ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
    - ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความเอ้ืออาทร มีน้ าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม  
    - สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว  
    - รณรงค์ให้มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองทุกระดับ  
    - ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
   (5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - จัดระบบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลดมลภาวะ 
    - ชุมชนจัดระบบควบคุม ตรวจสอบผลกระทบจากมลภาวะโรงงานและในชุมชน 
    - ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมปลูกปุาเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม 
   (6) ด้านการพัฒนาการบริหารและงานบริการ 
    - จัดให้มีเวทีประชาชน ประชาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
    - ประสานการบริการจัดการภาครัฐ โดยให้องค์กรต่างๆ ชุมชน และเอกชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดการ 
    - ปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านการบริการ 
    - หน่วยงานของรัฐต้องการบริการประชาชนจัดการหน่วยงานของรัฐ 
    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล  

วิสัยทัศน์ 
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 
พันธกิจ 
1 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง

รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี

ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
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4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็น
ชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 

5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุก        
ภาคส่วน 

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social – Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานราก
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมีการกระจายอย่าง
ทั่วถึง 

5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประชาชนมี
ส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1:  การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วย 

                  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2:  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

                   และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3:   การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐาน  

                    การเกษตรแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4:   การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการ 

                    ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง  2  ประกอบกับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน  สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกของกลุ่มจังหวัด (SWOT)  จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
เอกชน และภาครัฐโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์ระดับภาค สามารถจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง  2  ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2 
วิสัยทัศน์ 
“ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  อาหาร  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
- ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกท าลายลง  จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) อย่าง

ต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน 
- ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุม 
- พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยปีละ  5  เมตร  จึงต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
- แมลงศัตรูพืช (มะพร้าว)  ระบาดในพื้นที่  4  จังหวัด 
พันธกิจ 
- สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า  เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  

และการท่องเที่ยว 
- สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  พื้นที่เศรษฐกิจ  และการค้าชายแดนสู่  AEC 
- ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
- หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
เป้าประสงค์ 
-สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ 
- ไม่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
- แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่  AEC 
- การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จหลัก (Key PerfomanceIndicatorS: KPI)  ที่ตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
- จ านวนแท่งปะการังเทียม 
- ระยะทางก่อสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
- จ านวน MOU ความร่วมมือการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – เมียนมาร์ 
- ความยาวแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
- ร้อยละท่ีลดลงของพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

ปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC 

 กลยุทธ์ที่  2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 กลยุทธ์ที่  2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – เมียนมาร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กลยุทธ์ที่  3.1  ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
กลยุทธ์ที่  3.2  สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
กลยุทธ์ที่  3.3  เรียงหินใหญ่กันคลื่น 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ประกอบด้วยแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  
  - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
พัฒนาระบบจราจร 
  - งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบ
ชลประทาน 
  - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา  
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน  
  - งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์)  
  - งานด้านการศึกษา  
  - งานด้านการสาธารณสุข  
  - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  แนวทางการพัฒนา  
  - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  - งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - งานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด  

   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ
การท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา  
  - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน  
  - งานด้านการพาณิชยกรรม  
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
  - งานด้านการท่องเที่ยว  
   (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
  - งานด้านการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน  
  - งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา  

  - งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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    (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    แนวทางการพัฒนา  
    - งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
    - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต  
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
    - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น  
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้  
    - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  
8.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ อบต.  ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐ % ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ  
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

 
9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ อ าเภอเมืองเพชรบุรี   
ที่ พบ 08103/ว 2172 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เรื่อง การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลด้านเกษตร เช่นประเภทพืชที่ปลูก 
ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น อบต.จึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

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

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย บริหารโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ อนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากร” 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

1. การสร้างระบบคมนาคม สาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมผลผลิต 
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีความปลอดภัย  
5. พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๓.  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา   
1. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางน้ าและทางบก สะดวก รวดเร็ว สภาพแวดล้อมสะอาดตา ระบบสาธารณูปโภค

ครบครันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้ยึดหลักค าสอนทางศาสนาในการด ารงชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณ

งามความดีและใช้งานประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความรัก
ความสามัคคี 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี          มี
สุขภาพแข็งแรง 

๔.  แนวทางการการพัฒนา   
๔.๑  ด้าน การจราจร การขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ า สะพาน ดาดคอนกรีต 
2)  การจัดการแหล่งน้ า การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา

พลังงานแสงอาทิตย์ โทรศัพท์สาธารณะ 
3)  การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน 
4)  ส่งเสริมการน าขยะรีไซเคิล การก าจัดขยะและสิ่งแวดล้อม 
5)  การควบคุมอาคารและบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคารและผังเมือง 

๔.๒  ด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน 
๑)  การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ชุมชน 
๒)  การลดต้นทุนการผลิตของการเกษตรโดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
๓)  ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๔)  ให้เกษตรกรเข้าใจระบบการตลาด สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้ 
๕)  ส่งเสริมการเก็บออม และการระดมทุนท้องถิ่นในการผลิต 
๗)  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรและราษฎรให้ดีขึ้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนทั้งใน

สภาวะปกติและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
๘)  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 
๙)  การเผยแพร่ข่าวสารทางการตลาดเพ่ือให้เกษตรกรทันต่อสถานการณ์และเป็นการชี้แนะให้

เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าให้ทันความต้องการของตลาด โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการน าผลผลิตออกสู่
ตลาดซึ่งช่วงให้จ าหน่วยผลผลิตได้ราคาดี 

๑๐) การพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ขององค์กร วิธีหารายได้ รวมทั้งระบบจัดเก็บ
ภาษีและอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีท่ีทันสมัย 



~ ๗๔ ~ 
 
 

๔.๓  ด้านการบริหารจัดการและการปกครอง 
1)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนทุกๆด้าน 
2)  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในทุกเรื่อง 
3)  พัฒนาเผยแพร่และอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและความรู้ในด้านอ่ืนอย่าง

เหมาะสม 
4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
5)  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ 
6)  พัฒนาการตรวจสอบของประชาชนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7)  ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
8)  พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินการคลังของ อบต.ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพการจัดเก็บและ

การพัฒนารายได้ของ อบต. 
9)  พัฒนาสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
10) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
11) การจัดหาและปรับปรุงพัฒนาสถานที่พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีทันสมัยในการบริการประชาชน 

๔.๔  ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหายาเสพติด 
๑)  การพัฒนาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 
๒)  การพัฒนาส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน 
๓)  การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่างๆ 
4)  การพัฒนาจัดหาอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในเรื่องการปูองกันชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
5)  การพัฒนาจัดต้ังฝึกอบรม อปพร.หรือต ารวจชุมชนในพื้นท่ีสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับเรื่องของความ

ปลอดภัยต่างๆ 
6)  การพัฒนาสร้างชุมชนให้มีการสอดคล้องตรวจสอบควบคุมและดูแลในเรื่องยาเสพติดเพื่อชุมชนท่ี

เข้มแข็ง 
๔.๕  ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๑)  การพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
๒)  การพัฒนาการควบคุมและปูองกันโรค 
๓)  การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการด าเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการ

มีส่วนร่วม 
๔)  การพัฒนาการเพิ่มโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๕)  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
6)  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับปฐมวัย 
7)  การพัฒนาการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
8)  การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

 
 



~ ๗๕ ~ 
 
๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  ได้แถลงนโยบายต่อสภา  อบต.   โดยมีสาระส าคัญที่จะ
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  ด้านการบริหารการปกครอง 
 ๒)  ด้านการคลัง ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 ๓)  ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ๔)  ด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยาเสพติด 
 ๕)  ด้านคุณภาพชีวิต การเมือง สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๖ ~ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.

หนองโสน  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา                 
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์     
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโสน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561 )  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดย ใช้แบบการติดตามและประเมิ นผลแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้      
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็็นเครื่องมือที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ ( impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
(key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมาย    
ในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน  อาจมีการก าหนดระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า ( eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม
แนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของ
ข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่  ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ       
ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

สรุปการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561) 

 



~ ๗๗ ~ 
 

๒.๓  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล ( Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้           
ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ   
   

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้  
               ตวับ่งชี้ท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๗๘ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕ 

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา  
ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 - 2564) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - 2564)  
ของอบต. หนองโสน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๐ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๑ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

90  คะแนน 4 

 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 54 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 3 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 90 

 



~ ๘๒ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   3   . 

การด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 150 - - 

การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 

47 31.33 - 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๓ ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)   

47 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ 4 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 27 
 

สรุปเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
    คะแนนที่ได้ 27 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 

ข้อคิดเห็น  - 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1.เพ่ือให้โครงการของ อบต.บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ อบต. สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 31.33 อาจจะท าให้สิ้น
ปีงบประมาณ อบต.ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา และไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหัวข่อย) มีจ านวนเด็ก
ทั้งหมด 9 คน เบิกงบประมาณ 3,600 บาท/เดือน  ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะกรรมการติดตามฯ  ได้เสนอแนะให้มีการ
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อยมาอยู่ร่วมกับโรงเรียนวัดสิงห์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



~ ๘๔ ~ 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ไช่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ  หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต.   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 

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



~ ๘๕ ~ 
 

 
 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   มกราคม       
ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีท่ีประเมิน 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

    
    
    
    

รวม    
 
ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
    ภาพรวม    

 
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 



~ ๘๖ ~ 
 

 
 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง  
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20-30 ปี  (3) 31-40 ปี  
  (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ  
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา           (6) เกษตรกร  
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปังในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
    กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
  
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. 
ในภาพรวม 

 



~ ๘๗ ~ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………….. 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง  
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี  (3) 31-40 ปี  
  (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ  
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา           (6) เกษตรกร  
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนในการพัฒนา  
ด้าน............................................................................. โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหนองโสนเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 

 
 
 
 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 



~ ๘๘ ~ 
 

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.  

ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของอบต.   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)   

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓   และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖ 1 –    
๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของอบต.หนองโสน  เป็นไปด้วยความถูกต้องและ      
มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.
หนองโสน  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



~ ๘๙ ~ 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.  หนองโสน  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยสรุปผลการ
วัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ของอบต.หนองโสน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ) 



~ ๙๐ ~ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองโสน  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการโดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 54 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 90 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.หนองโสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 เ ป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว อบต.หนองโสน  จึงได้ด าเนินการ
น าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ในระบบ e-plan  
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเว็ปไซส์ (www.dla.go.th) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
มีดังนี ้
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนในภาพรวม ดังนี้ 

๑.๑  จุดแข็ง (Strengths)  
(๑)  มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
(2)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง  
(๓)  ผลิตภัณฑ์ในต าบลมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ 
(๔)  จัดเก็บรายได้ได้ตามเปูาหมาย 

๑.๒  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 (๑)  ระบบชลประทานกระจายไม่ท่ัวถึง 
 (๒)  ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ช่วงหน้าแล้ง   

(๓)  ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
(4)  เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
(5)  เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าการเกษตร 
(6)  ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

1.3  โอกาส (Opportunities) 
(๑)  นโยบายของรัฐให้การสนับสนุน SMEs 
(๒)  นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
(๓)  นโยบายรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด   
(๔)  เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วงแปรรูปสินค้าและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
(5)  นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
(6)  องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
(7)  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  นโยบายคุณธรรมน าไทย 

1.4 อุปสรรค (Threats) 
(๑)  การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อบังคับของกฎหมายไม่เข้มงวด 
(๒)  สภาพดิน ฟูา อากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
(๓)  ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

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

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   
๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีการ

ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา  
     
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปเีป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจา รณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ   

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       
ปี ๒๕๖1   
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  
     (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   

 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
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4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนในภาพรวม ดังนี้ 

๑.๑  จุดแข็ง (Strengths)  
(๑)  มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
(2)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง  
(๓)  ผลิตภัณฑ์ในต าบลมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ 
(๔)  จัดเก็บรายได้ได้ตามเปูาหมาย 

๑.๒  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 (๑)  ระบบชลประทานกระจายไม่ท่ัวถึง 
 (๒)  ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ช่วงหน้าแล้ง   

(๓)  ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
(4)  เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
(5)  เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าการเกษตร 
(6)  ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

1.3  โอกาส (Opportunities) 
(๑)  นโยบายของรัฐให้การสนับสนุน SMEs 
(๒)  นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
(๓)  นโยบายรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด   
(๔)  เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วงแปรรูปสินค้าและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
(5)  นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
(6)  องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
(7)  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  นโยบายคุณธรรมน าไทย 

1.4 อุปสรรค (Threats) 
(๑)  การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อบังคับของกฎหมายไม่เข้มงวด 
(๒)  สภาพดิน ฟูา อากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
(๓)  ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
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5.  สรุปโครงการ ระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
     จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.33 รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3. โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
4. โครงการสนับสนุนเงินค่าจ้างครูผู้ช่วยสอนโรงเรียนวัดสิงห์ 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหัวข่อย) 
6. โครงการอาหารเสริม(นม) (ศพด.บ้านหัวข่อย) 
7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสิงห์ 
8. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดสิงห์ 
9. โครงการด าเนินการบริหารงานบุคคล (สมทบกองทุนประกันสังคม) 
10. โครงการเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
12. โครงการสนับสนุนการร่วมรับฟังการประชุมสภา 
13. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น     

(กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ออกพรรษา เป็นต้น) 
14. โครงการสภากาแฟ 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี/ผู้สูงอายุ (กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ) 
16. โครงการเฝูาระวังการระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมตรวจสุขภาพ PCU) 
17. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในต าบล) (กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส) 
18. กิจกรรมส่งเสริมจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตวัดชมพูพน 
19. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน (กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน) 
20. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน (กิจกรรมประชาคมต าบล) 
21. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
22. โครงการอบต.สัญจร รับช าระภาษีเคลื่อนที่ 
23. โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย (กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ) 
24. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)  
25. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
26. โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) 
27. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
28. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเว็ปไซต์ อบต. 
29. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561) 
30. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  (กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ กิจกรรมบ าเพ็ญ 

พระราชกุศลครบ 1 ปี สวรรคต กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย) 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๖ ~ 
 

31. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
32. โครงการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน 
33. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
34. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
35. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
36. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 
37. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น าและองค์กรชุมชน 
38. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหรือระบบกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์ในต าบล  
39. โครงการจัดงานพระนครคีรี (อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี)  
40. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง 
41. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เหมืองตาหลอ) 
42. โครงการขุดลอกทางระบายน้ าพร้อมซ่อมแซมถนนฝังกลบลูกรัง หมู่ที่ 5 (แยกท่อลอด)  
43. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (แยกหน้าโรงเรียนวัดสิงห์ – สะพาน คสล.) 
44. โครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมฝังกลบ หมู่ที่ 3 (บริเวณคลอง 7 ขวา 1 ซ้าย               

สายใหญ่ 3 ฝั่งขวา) 
45. โครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมฝังกลบ หมู่ที่ 6 (ถนนแยกหน้าวัดสิงห์) 
46. โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่ หมู่ที่ 4 (ริมถนนทางเข้าหมู่ที่ 4) 
47. โครงการซ่อมแซมถนนถมหินคลุก ลูกรังกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 1 – 6  

 
 

 
6.  ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  
      1.เพ่ือให้โครงการของ อบต.บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ อบต. สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 31.33 อาจจะท าให้สิ้น
ปีงบประมาณ อบต.ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา และไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหัวข่อย) มีจ านวนเด็ก
ทั้งหมด 9 คน เบิกงบประมาณ 3,600 บาท/เดือน  ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะกรรมการติดตามฯ  ได้เสนอแนะให้มีการ
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อยมาอยู่ร่วมกับโรงเรียนวัดสิงห์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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


