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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน



การใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-
time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕60 ถึง  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   
       (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
       (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   



       (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีธาตุ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖1  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่ นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ ( input)  การติดตามและประ เมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
 ๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่าง ไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย



สิ่งที่เปน็ปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขัน้ตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

  ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  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 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน
หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง



คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด า เนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม ่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินกา รวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   



๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

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

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

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



 
(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ศรีธาตุ  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 



    ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของอบต.ศรีธาตุ ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ศรีธาตุใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ศรีธาตุ 

        ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต.
บางกระ เจ็ด (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
8)  การประเมินจะชี้ ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. นายทองมี  เตชะผล  ส.อบต.หมู่ที่ 9     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอ าคา  ตะนัยรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 5   กรรมการ 
  ๓. นางวรานุช  เคนศิร ิ ส.อบต.หมู่ที่ 6   กรรมการ 
  ๔. นายชาญณรงค์  ทิพย์เสถียร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  ๕. นายมนตรี  ภูพวก  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  ๖. นางทองมี  พุฒิหล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๗. นายธงชัย  เนตรโสภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๘.  นายประกาย  นวะสิมมา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  ๙.  นายศภุชัย  ส าเริง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  ๑๐.นายพิชัย  แสนศาลา  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

๑๑.นายสิงหา  ศรีชมชื่น  ปลัด อบต.   กรรมการเลขานุการ 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีธาต ุ
 
 



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

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

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

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ

แผนยุทธศาสตร์ 



ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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 าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

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

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



 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก 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)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน



การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่
มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

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

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้
มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้



กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลัง
แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้

กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 1) แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 



  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย  อุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม และภูมิปัญญา

ชาวบ้านมาพัฒนาเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกร และอุตสาหกรรมเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่1   ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม

ผู้ผลิต OTOP 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมการจ้างงานในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่1  ส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างภูมคุ้มกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูลการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ 
สาธารณสมบัติ  

กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดินสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วิสัยทัศน์  



 “อุดรธานีเมืองน่าอยู่  เชิดชูศิลปวัฒธรรม  เกษตรอุตสาหกรรม  น าหน้าการศึกษา  พัฒนาการ
ท่องเที่ยว” 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
1.ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรมีอาชีพท่ี
มั่นคงและด ารงชีพ
อย่างมีความสุข 

1.สร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร 
2. ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์และการท าเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
และการจัดตั้งตลาดกลาง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ประกอบการและเครือข่าย
โดยส่งเสริมการต่อยอดภูมิ
ปัญญา และความเป็นไทยที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของคลาด 
5. พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การส่งเสริมสร้างตรา
สัญลักษณ์ของสินค้า 

1.การฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ประสงค์จะ
ได้รับการพัฒนาอาชีพ 
2. การจัดตั้งศูนยผ์ลติ
ปุ๋ยอินทรีย์หรือศูนย์
สาธิตการท าเกษตร 
 
3. มีตลาดชุมชนหรือ
ตลาดกลาง 
 
4. การจดักิจกรรม
หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงสินค้า 
 
5.ระดับความส าเร็จ
ในการผลติภณัฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 
 

5 โครงการ 
 
 

1  แห่ง 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 

3  กิจกรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 

3 โครงการ 
 
 

1  แห่ง 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 

2  กิจกรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 

3 โครงการ 
 
 

1  แห่ง 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 

3  กิจกรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
2.ด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประโยชน์
เหมาะสมและ
สิ่งแวดล้อมมีความ
สมดลูย์และยั่งยืน 

1.เพิ่มความสมบูรณ์และ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ รวมทั้งการ
ป้องกันไฟป่าและการัดท า
แนวเขตป่าอนุรักษ์ท่ี
ชัดเจนและป้องกันรักษา
ป่าเชิงรุก 
2. ฟื้นฟูทรัพยากรดินและ
การใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และเผยแพร่ความรู้ 

1.การฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแด
ล้อม 
 
 
2. จ านวนแหล่งน้ าใน
ความรับผิดชอบท่ี
ได้รับการขุดลอกหรือ
ปรับปรุง 

1  ครั้ง 
 
 
 

 
 

 
ร้อยละ  50 

 
 
 

1  ครั้ง 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 

1  ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 50 

 
 
 



เทคโนโลยีในการฟื้นฟู
บ ารุงดินและการปลูกหญ้า
แฝกตามแนวพระราชด าร ิ
3. ปลูกจติส านึกใหเ้กิด
ความตระหนักและช่วยกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. การก าจดัขยะ  และสิ่ง
ปฏิกูล 
5. การพัฒนาฟ้ืนท่ีชุ่มน้ า
เพื่อการเกษตรและสรา้ง
ความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าฝายต้น
น้ า 

 
 
 
 
3. การส่งเสริมการ
ปลูกไมย้ืนต้นและ
พันธุ์กล้าไม ้
 
 
 
 
 
4. ปริมาณขยะใน
พื้นที่ได้รับการก าจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ป่าในความ
รับผิดชอบท่ีได้มีการ
จัดท าแนวกันไฟ 

 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

 
 
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 

ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 

ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 

อบจ. อบต. เทศบาล 

3. ด้านการ
ท่องเท่ียว 

การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ดีมีความยั่งยืน 
และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและ
แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่  ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และที่มนุษย์
สร้างขึ้นให้มีคณุภาพ 
พร้อมส่งเสริมกิจกรรม

1. แหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
อยู่ในพ้ืนท่ีได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 
 

1  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

1  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

1  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการท่องเที่ยว 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าการ
ท่องเที่ยว  และการ
บริการดา้นการ
ท่องเที่ยว 
3. สรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่นและ
สถาบัน การศึกษาใน
การรักษา ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว 
4.ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ชุมชนและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการ
ท่องเที่ยวโดยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

 
2. การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 
 
 
3. การฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
 
 
 
4. การประชาสมัพันธ์ 
และแนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

 
1  กิจกรรม 

 
 
 

1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 

 
1  กิจกรรม 

 
 
 

1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 

 
1  กิจกรรม 

 
 
 
1  กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

1  กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
4. ด้านการจัด
การศึกษาและ

การศึกษาท่ีมี
คุณภาพสุขภาพ

1.ก่อสร้าง  ซ่อมแซม
และปรับปรุงระบบ

1.ระยะทางถนนท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบ

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 30 
 



การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่
ดีของ
ประชาชน 

อนามัยที่สมบรูณ์
และความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

โครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบ 
2. เสริมสร้างความสงบ
สุขในสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการป้องกัน
และ แก้ไขปญัหายา
เสพติด และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. ส่งเสริม  สนับสนุน
การกีฬาและการ
เสรมิสร้างสุขภาพ
อนามัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
5.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและบทบาท
ของครอบครัว สตรี
ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
สถาบันทางสังคมใน
การพัฒนาด้านต่างๆ 
รวมทั้งปลูกจิตส านึกใน
ความรักความสามคัคี
และความเป็นไทย 
6. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่ เช่น 
การจัดท าแผนชุมชน 
7. การจดัท าฐานข้อมูล
ทุกด้าน  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ 
 

ได้รับการก่อสร้างหรือ
บ ารุงรักษา 
 
2. สนับสนุนด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดการแข่งขัน
กีฬา การจัดกิจกรรม
การส่งเสริมกีฬา
นันทนาการ 
4. การสนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพครู
และส่งเสรมินักเรยีน
ในสังกัดหรือโรงเรียน
ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
5. ครูพี่เลี้ยง / ผูดู้แล
เด็กได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะความรู ้
 
 
6. ผูสู้งอายุ / ผู้พิการ 
/ ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
 
7. มีการจัดท าแผน
ชุมชน 
8. การจดัให้
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภา 
9.มีการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 

 
 
 

2 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

3  ครั้ง 
 
 
 

5 โครงการ 
/ กิจกรรม 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
มี 

 
2  ครั้ง 

 
 
มี 

 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

2  ครั้ง 
 
 
 

3 โครงการ 
/ กิจกรรม 

 
 
 

อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
มี 

 
2  ครั้ง 

 
 
มี 

 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

2  ครั้ง 
 
 
 

3 โครงการ 
/ กิจกรรม 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
มี 

 
2  ครั้ง 

 
 
มี 



5. ด้านการ
ส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มี
การสืบทอด
ตลอดไป 

1. ส่งเสริม  ฟื้นฟู  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ดนตรี  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีของไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ปลูกจติส านึกของ
ประชาชน  เยาวชน  ใน
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
และวัฒนธรรมที่ด ี

1. การจัดงาน
ประเพณีที่ อปท.ได้จดั
หรือร่วมจดั 
 
 

 2. การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชนในพ้ืนท่ี 

 

 

10 
กิจกรรม 

 
 

 
 

1 กิจกรรม 
 
 

 

3  กิจกรรม 
 

 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 

 

5  กิจกรรม 
 

 
 
 

1 กิจกรรม 
 
 
 

 

 
 
8. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          8.1 วิสัยทัศน์ 

“การบริหารจัดการดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 

          8.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          8.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          8.4 ตัวช้ีวัด 



1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 

 

          8.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น 
ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว 
ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู ้ 
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพือ่ความ
มั่นคงของชาต ิเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบลศรีธาตุและอ าเภอศรี
ธาตุ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกตน้ไม้ในปา่ชุมชนป่าตน้น้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอนุรักษ์
และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
โครงการประกวดการขับร้องสรภัญญะ 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย ์
  ฯลฯ 



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
พ้ืนทีพ่ัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีธาตุ ฯลฯสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  

 8.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

               8.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพฒันาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
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ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการ
น ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง เมษายน๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้
แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล

านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
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 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)   ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขัน้ตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

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

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (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 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   
๕    
คะแนนที่ได้   



๕   . 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินการ มีการ

ด าเนินการ 
(ใส่

เครื่องหมาย 
) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘    
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

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

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



 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 



  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
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 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
 ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
 ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

 ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ ๓ 
 ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
 ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
 ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
 ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
 ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ๕ ๕ 



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

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
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 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 124 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

91 73.38 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

91 ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เมษายน ๒๕60 ถึง 
ตุลาคม ๒๕๖๐) 

81 65.32 5 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 



โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(เมษายน  2560 ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐)   

81 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 30 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  30  คะแนน  ซ่ึงได้คะแนนการประเมิน
ในเกณฑ์ดีมาก และต้องท าให้อยู่ในเกณฑ์ต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของอบต. บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควร
ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  อบต. สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  
65.32  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณ อบต. จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................... 
.......................................................................................... ............................................................................ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี)้ ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 



๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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



ส่วนท่ี ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.ศรีธาตุคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาอบต.ศรีธาตุได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ศรีธาตุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง 
เมษายน ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดย
มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



  
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ

................................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาอบต. 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
  



แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ 
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.ศรีธาตุ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง เมษายน ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

           ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 8 52 14    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 1 29 12    
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 
4 

12 
3    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

13 
1 

14 
3    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

3 
- 

4 
4    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

12 
4 

13 
-    

รวมทั้งสิ้น 94 18 124 32    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  19.14  34.04    

 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๓/๑... 



แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.ศรีธาตุ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือน ตุลาคม 2560 – เมษายน ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78 17 11.56 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 10 6.80 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย 

8 3 2.04 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว 

2 1 0.68 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 2 1.36 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 11 7.48 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 3 2.04 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 30 14 9.52 

รวม 147 61 41.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของ อบต.ศรีธาตุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.           
ศรีธาตุ จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)     

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

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

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ศรีธาตุ ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการ
วัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่  6 มิถุนายน  ๒๕๕7  ณ  ส านักงานอบต.ศรีธาตุตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

ของอบต.ศรีธาตุ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ศรีธาตุ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล   ส านักงานอบต.
ศรีธาตุ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

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

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

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

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 5 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ศรีธาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – เมษายน ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  อบต.ศรีธาตุ 
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1              
ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1   

(ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 79.0 104.80 3.0 0.96 2.0 0.70 1.0 0.30 1.0 0.30 
2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  12.0 4.27 4.0 2.72 3.0 0.75 3.0 0.75 3.0 0.75 
3.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

8.0 0.66 2.0 0.24 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.0 0.06 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.0 0.02 1.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12.0 2.46 6.0 2.14 5.0 0.78 5.0 0.52 4.0 0.48 
7.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3.0 0.16 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
8.8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 24.0 12.82 8.0 8.31 2.0 0.38 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 

 
 
 



 



ส่วนที่  ๖ 
 
 

 
  

กรรมวิธีการติดตามและประมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  
หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  ทั้งนี้  อบต.ศรีธาตุได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของอบต. ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  2  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1925 หมู่ที่ 8  บ้านศรีสง่าเมือง ต าบลศรีธาตุ 
อ าเภอศรีธาตุ เนื้อท่ี 0-3-09 ไร่ 

(2)  ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1925 หมู่ที่ 8  บ้านศรีสง่าเมือง ต าบลศรีธาตุ 
อ าเภอศรีธาตุ เนื้อท่ี 0-3-25 ไร่ 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินแปลงที่ (1) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
  -   ที่ดินแปลงที่ (2) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  9  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  ลานเอนกประสงค์บ้านกุดน้ าใสหมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ าใส 

(๒)  อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ศรีธาตุ บึงค าศรี หมู่ที่ 10 
(๓)  ห้องน้ าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ศรีธาตุ บึงค าศรี หมู่ที่ 10 
(๔)  ต่อเติมฟาร์มไก่ภายในศูนย์เรียนรู้ 

  (๕)  ลานเอนกประสงค์บ้านกุดน้ าใสหมู่ที่ 5 บ้านห้วยวังปลา 
  (๖)  อาคารเพาะช าพันธ์พืชศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ศรีธาตุ บึงค าศรี หมู่ที่ 10 
  (๗)  ศาลาเอนกประสงค์บ้านกอก หมู่ที่ 6 
  (๘)  โรงจอดรถ อบต.ศรีธาตุ 
  (๙)  อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
     ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (9) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
   ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบของเทศบาล 
   (๑)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  2๕  สาย 
  (๒)  รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  จ านวน  9  สาย  
 
 
  
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 



   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนบางสายสึกกร่อน  แต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
   -   รางระบายน้ าบางสายมีดินและเศษขยะเป็นจ านวนมาก อบต. ได้แก้ไขปัญหาโดย
ด าเนินการลอกและท าความสะอาดรางที่เกิดปัญหา 
 
๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  พัดลมติดผนัง จ านวน 30 ตัว 
  (๒)  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  จ านวน 4 หลัง 
  (๓)  โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด 
  (๔)  โต๊ะท างานระดับ 3-6 จ านวน 4 ตัว 
  (๕)  ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง  จ านวน 5 หลัง 
  (๖)  เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 ชุด 
  (๗)  เครื่องส ารองไฟฟ้า 800 VA จ านวน 2 เครื่อง 
  (๘)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่อง 
  (๙)  ชุดรับแขกไม้ จ าวน 1 ชุด 
  (๑๐)  โต๊ะพับ จ านวน 10 ตัว   
 ๒.๒  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
  (๑)  ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5คิวบิกฟุต  จ านวน 3 หลัง  
  (๒)  ตู้อลูมิเนียมเก็บถ้วย จาน ถาด   จ านวน  3  หลัง 
  (๓)  โต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  6 ชุด 
 ๒.๓  ครุภัณฑ์การเกษตร   
   (๑)  ตู้ฟักไข่ไก่ ขนาดบรรจุไข่ได้ 72 ฟอง จ านวน 1   
  (๒)  ตู้ฟักไข่ไก่ ขนาดบรรจุไข่ได้ 168 ฟอง จ านวน 1 ตู้   
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของอบต.ที่ปรากฏข้างต้นนั้น  สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  
เอบต.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 
 (๑)  นางสาวษิญาภรณ์  สอนสกุล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงานประธานกรรมการ  
 (๒)  นางสาวกัญญารัตน์  ถ าวาปี   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
 (๓)  นางสาวมยุรี  ศรีคุณแก้ว ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  กรรมการ 
 คณะกรรมการไดต้รวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า ยังสามารถใช้งานได้ปกติ 

๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า ฯลฯ 
 ๓.๔  วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี ฯลฯ 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ 
 
 



 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจน ฯลฯ 
 ๓.๘  วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวแลต  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์   ฯลฯ 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุ
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุของอบต. มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุ
หายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๗ 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่ เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์กการบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาศรีธาตุ        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
- การไฟฟ้าสาขาศรีธาตุ   
- โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
- ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

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

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุกับเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ เช่น การจัดท าคลองน้ า  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจาก อบต. เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มีการจารจรบางเส้นมีรถผ่านไป
มาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 2 แห่ง ได้แก่ บึงค าศรี บึง

ค าอ้อ   
(๕)  มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย  มัน

ส าปะหลัง และเลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต. กับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบ  ไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  มีการจัดตั้งชุมชน  7  ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าศรีธาตุ  ประกอบด้วย  ตัวแทน

ของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9  คน 
(๑๑)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๔)  มีวัด   5  แห่ง   ส านักสงฆ์   2  แห่ง 
(๑๕)  ชุมชนในเขต อบต. มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
(๑๖)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑7)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดออ่น (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  อบต. เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือ

ในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 



(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(๘)  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(๙)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดย อบต. 
(๑๐)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ     (๑๑)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก  

(๑๒)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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