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ค าน า 
 

ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และ  ขอ้ 14  ไดก้  าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ
ต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี     

 

ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวา่งเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามให้นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวงัเป็นวา่รายงานผลการติดตามฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนได ้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
เร่ือง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  

คร้ังท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) 

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

  อาศยัอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มี
อ านาจหน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

  บดัน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง  วนัท่ี  31  มีนาคม  2561  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  แล้ว    
ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนใหป้ระชาชนทราบ  รายละเอียดปรากฏแนบทา้ยประกาศน้ี 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ    ณ    วนัท่ี  20 เดือนเมษายน   พ.ศ.  2561 

        

 

                (นายสีทดั  ดวงศรี) 
              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
ตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมี
อ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงมีทรัพยากรจ ากดั ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถ่ินของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินงาน
ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว  ้  จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแผนพฒันาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนไดด้ว้ยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคญั 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
2)  ท  าใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ร  
3)  ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ ้ าซอ้น และ  
5)  ท  าใหเ้กิดความแจ่มชดัในการด าเนินงาน  
 

ดงันั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ้  ก็ไม่สามารถท่ีจะ
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพฒันาทอ้งถ่ินได ้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตวับ่งช้ีวา่ ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข ขยายขอบเขต หรือแมแ้ต่
ยติุการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยูโ่ดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพื่อให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั (feedback) เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
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ค่าใชจ่้ายโครงการสูงเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ี
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการ
ปฏิบติังานภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกนั
ขา้มหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปั้ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขา้ถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริหารโครงการมกัจะไม่ให้ความส าคญักบัการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากวา่เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งใชเ้ทคนิคเชิงวชิาการค่อนขา้งสูง จึงปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานระดบัสูงกวา่เป็นผูด้  าเนินการ นอกจากน้ี
ยงัเสียค่าใชจ่้ายสูง และก่อให้เกิดความยุง่ยากซบัซ้อนในทางปฏิบติั อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้ข้ึนอยูก่บั
ความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการวางระบบติดตามไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชัว่คราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศยั
พนกังานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหน่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกบัการติดตาม เพราะผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ี
จะบ่งช้ีวา่แผนงานท่ีก าหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร อนัเป็นตวัช้ีวดัวา่แผนหรือโครงการท่ีไดด้ าเนินการ
ไปแลว้นั้นใหผ้ลเป็นอยา่งไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
ยงัเป็นการตรวจสอบดูวา่มีความสอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการติดตาม
และประเมินผลถือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั  (feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตดัสินใจต่อไป 
นอกจากน้ีการประเมินผลยงัถือเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าและการตดัสินใจอยา่งมีหลกัเกณฑ์โดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวม   

ดงันั้นแลว้การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นเขม็ทิศท่ีจะช้ีไดว้า่การพฒันาทอ้งถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือ
ยติุโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขบัเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน  เพราะวา่การด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไวแ้ลว้และท่ีไดจ้ดัท า
เป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจดัตั้ งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ประชาชนในทอ้งถ่ินลว้น
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  การวางแผนพฒันาสามปี  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

จากเหตุผลดงักล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงตอ้งการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
(ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม .ศ. 2561) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และ  ขอ้ 14  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จะตอ้งด าเนินการ   
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวนัโดยอย่างนอ้ยปีละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดงันั้น  เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เป็นไปดว้ย
ความถูกตอ้งตามระเบียบดงักล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
สนวน    จึงไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึงมีนาคม 2561) ข้ึน  โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเ นินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์รวา่แผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกก าหนดไวใ้นรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความตอ้งการของ
ประชาชนหรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจบัผิด  แต่
เป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการท างานเพื่อใหท้ราบวา่ผลท่ีเกิดข้ึนถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี วา่เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไวใ้นรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถ่ินได้ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของทอ้งถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวดัระดบัความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  ซ่ึงครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอ้มของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรท่ีใชโ้ครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะไดรั้บหรือสนองตอบกลบั
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวา่ไม่เกิดความคุม้ค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  
หน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคญัท่ีสุดคือผูรั้บผดิชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 

เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ี
ปี  และการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ตอ้งมีการตรวจสอบผลการใชจ่้ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอยา่งไรบา้ง  บรรลุวตัถุประสงคม์าก
นอ้ยเพียงใดก็คือการใชว้ธีิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

การน าแผนไปจดัท างบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ้ 22 ให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางใน
การจดัท างบประมาณ  ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หวัหนา้
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ้ 4  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเ้งินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

1)  ตอ้งเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

2)  ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หเ้งินอุดหนุนตอ้งไดรั้บประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 

3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกิจหลกัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีจะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนท่ีจะพิจารณาใหเ้งินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และตั้งงบประมาณไวใ้นหมวดเงินอุดหนุน

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 25 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประ
มารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไวใ้น
แผนพฒันาสามปี   

กล่าวอีกนยัหน่ึงความส าคญัของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชดัเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพฒันา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสังคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพฒันาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมีความสุขมุรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างใหเ้กิดจุดแขง็น้ี และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งตั้งรับให้มัน่รอ
โอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบ
จุดอ่อนตอ้งหยดุและลดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ ด าเนินการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  ตั้งรับให้มัน่เพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเม่ือ
มีโอกาสก็จะต้องใช้พนัธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แขง็และมีความย ัง่ยืน  เป็นไปตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดี
ยิง่     
 
 

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการและการบริหาร 
2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการ 
4)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใชใ้หเ้หมาะสม 
5)  เพื่อความกระจ่างชดัของแผนงาน 
6)  เพื่อการพฒันาแผนงาน 
7)  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผุใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงิน 
8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน 
9)  เพื่อการตดัสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยติุโครงการ 

2.  วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

 
 

ขั้นตอนที ่1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ้ 28  ดงัน้ี   
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  
1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
4)  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน       
5)  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้  

ขั้นตอนที ่2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 29 (1)   

ขั้นตอนที ่3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548  ขอ้ 29 (2)   

  ขั้นตอนที ่4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าก

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  
ขอ้ 13 (3)    

 
 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ขั้นตอนที ่5    
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  พร้อมกนัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558  
ขอ้ 14 (5)   
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผงัขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ไดก้ าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน โดยอาศยัหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี     

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2556  เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กรปคกรงส่วน
ทอ้งถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558  เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  แนวทาง
และหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม  2559  เร่ือง  ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดงักล่าวคณะกรรมการจึงไดก้ าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 

4.1  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอ้ง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความกา้วหนา้  
(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลพัธ์และผลผลิต (outcome and output)  การ
ประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไวใ้นแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นหว้งเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกตอ้งหรือไม่  มีความล่าชา้เกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้ า)  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  แนวทางการการ
พฒันา นโยบายผูบ้ริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(3)  ความพอเพยีง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชุมชน และสามารถด าเนินการไดต้ามอ านาจหน้าท่ีของทอ้งถ่ิน  โดยค านึงถึง
งบประมาณของทอ้งถ่ิน   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความกา้วหนา้ในอนาคตของทอ้งถ่ิน  โดยพิจารณา 
 

1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดส้ะดวก  ปลอดภยั  ประชาชนมีน ้ าใชใ้น

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ง
น ้าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
เด็กไดรั้บการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์  ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการ

ดูแลอยา่งทัว่ถึงกลุ่มอาชีพมีความแขง้แขง็  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบติัใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยูดี่ข้ึน  มีท่ี
อยูอ่าศยัท่ีมีสภาพมัน่คงแขง็แรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนนั  

อบายมุข  การทะเลาะววิาท            
4)  ด้านเศรษฐกจิ พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 

มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเพิ่มมาก
ข้ึน  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวติ   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ 

ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจดัอยา่งเหมาะสม  ปริมาณน ้าเลียลดลง  การระบายน ้าดีข้ึน     
6)  ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินยงัคงอยูแ่ละไดรั้บการส่งเสริม
อนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งไดเ้รียนรู้ความส าคญั รู้จกัวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน ความเป็นมา
และวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อนัจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวฒันธรรมประเพณีของ
ทอ้งถ่ินสืบไป 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
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ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการวา่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือไม่  
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนไดห้รือไม่  งบประมาณถูกใชไ้ปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ทรัพยสิ์นของ เช่น วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์ ถูก
ใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7) ผลลพัธ์และผลผลติ (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึง
ส่งผลไปถึงการพฒันาจงัหวดั  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอ้ม  ส่ิงแวดลอ้ม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยา่งไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอ้ง
หรือไม ่ 

4.2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ิน  ใน

ระดบัชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เน่ืองจากในเขตอบต.นั้นมี
หมู่บา้นท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบต.และเขต อปท.ขา้งเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบั
สภาพแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นกา
รวเิคระห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน  ดงัน้ี  

(๑)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ทอ้งถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกนักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอ้งด าเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจยัหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในทอ้งถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจยั
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ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อวเิคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน   

 
4.3  การติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  

  ติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีปี (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และ

เพิ่มเติม   
4.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  วา่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
4.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพฒันา   
4.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาละปีปัจจุบนั 
4.8  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ซ่ึงต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  2  
ประการ  ดงัน้ี 

5.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา  มีองคก์ระกอบ  4  ประการ  ดงัน้ี 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ไดแ้ก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรั้บผิดชอบ
แผนพฒันา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทอ้งถ่ิน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ในทอ้งถ่ิน  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 3 ขา้งตน้) 
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตอ้งด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถ
ติดตามเป็นรายหกเดือนได ้ ดงัน้ี 

5.  ระเบียบ  วธีิการในการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ระยะ  6  เดือน 
  (1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (2)  เดือน  เมษายน – กนัยายน   
   

(4)  เคร่ืองมือ  อนัไดแ้ก่   
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้ าหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  
และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแผนพฒันา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาเพื่อความ
สอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน   

(5)  กรรมวธีี  อนัไดแ้ก่  
  เป็นเป็นวธีิการติดตามและประเมินผล จะตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์  ซ่ึง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ท้องถ่ิน  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อนัได้แก่แผนพฒันา  แผนการด าเนินการ  ข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพยสิ์นต่างๆ มี
อยูจ่ริงหรือไม่  สภาพของทรัพยสิ์นนั้นเป็นอย่างไร อนัไดแ้ก่  ครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยการเก็บขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล (data analysis)  

 
5.2  วธีิในการติดตามและประเมินผล 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
                             ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การคน้หาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามขอ้มูลจาก
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  น ามาวเิคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา   

(2)  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
              โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  แผนการด าเนินการ  

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพยสิ์น  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแลว้ในระเบียบวธีิการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ดงัน้ี   

6.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.2/ว 

0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้

แบบที ่ 1  แบบการก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน 
    ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
6.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ 
อบต.โคกสนวน ในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 

แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.โคกสนวนใน 
                ภาพรวม 
แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 

       โคกสนวนในแต่ละยทุธศาสตร์ 
แบบที ่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในงานบริการของอบต. 
                โคกสนวน (ใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

6.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผูรั้บผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุ้คคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวธีิการติดตามและ
ประเมินไดต้ามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

6.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

http://www.dla.go.th/
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1)  ท ารู้วา่การน านโยบายไปปฏิบติัมีสมรรถภาพในการจดัการและบริหารมากนอ้ยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคญัท่ีจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวตัถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบติั  

ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ช่วงเวลาท่ีจะตอ้งกระท าให้เสร็จ  ซ่ึงจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3)  ท าให้ทราบวา่จะตอ้งเปล่ียนแปลงโครงการอยา่งไรบา้งให้เหมาะสม  ระดบัการเปล่ียนแปลงมากนอ้ย
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอะไรบา้ง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคบ์างส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบติั  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป็นตน้ 

4)  ท าใหท้ราบวา่มาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอ้ยูมี่ขอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพร้องดงักล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัให้
บรรลุวตัถุประสงคย์ิง่ข้ึน 

5)  ท าใหท้ราบวา่ขั้นตอนใดบา้งท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบขอ้มูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชดั  เพื่อขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนใหห้มดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบติัมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบา้ง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วเิคราะห์จะน าไปสู่การพฒันาแผนงานใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

7)  ท าให้ผูใ้ห้การสนบัสนุนการน าโครงการไปปฏิบติัและผูส้นบัสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผูส้นับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผูส้นบัสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบติัประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูใ้ห้
การสนบัสนุนการน าโครงการไปปฏิบติัและผูส้นบัสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

8)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวเ้พียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบา้ง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะตอ้งปรับปรุงในส่วนใดบา้ง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบติัแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกวา้งขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลกัษณะแข่งขนักนั
การประเมินผลจะท าให้ทราบวา่โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนบัสนุน
ใหด้ าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่มาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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1)  นางสาวสุกญัญา   ขวญัเมือง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2)  นายสมนึก   ใจศิลป์   สมาชิกสภา อบต.โคกสนวน หมู่ท่ี 1 กรรมการ 
3)  นายสุทร   สีดา สมาชิกสภา อบต.โคกสนวน หมู่ท่ี 7 กรรมการ    
4)  นายเฉลิมพร   ฉิมมาลี  สมาชิกสภา อบต.โคกสนวน หมู่ท่ี 3 กรรมการ 
5)  นางสมยั   พรมพนสั   ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน   กรรมการ 
6)  นางเสาวภา   สีดา       ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน   กรรมการ 
7)  นายเกรียงศกัด์ิ   สุราราษฎร์  ครูคศ.3 ร.ร.บา้นโคกสนวน  กรรมการ 
8)  นายอว้ย   จนัดา ผูท้รงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
9)  นายศิลา  สรสิน   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
10) นางนิรมล   พลเดช   หวัหนา้ส านกัปลดั   กรรมการ 
11) นายสรสิทธ์ิ   สิทธิเวช  ปลดั อบต.โคกสนวน   กรรมการ/เลขาฯ 
11) นายวรัิตน์   ดวงศรี   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/ผูช่้วยเลขาฯ 
      

 
    

 
1)  นายสรสิทธ์ิ   สิทธิเวช ปลดั อบต.โคกสนวน            ประธานอนุกรรมการ 
2)  นางนิรมล   พลเดช  หวัหนา้ส านกัปลดั                    อนุกรรมการ 
3)  นายวรัิตน์   ดวงศรี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน       อนุกรรมการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

8.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

 

 

9.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันานั้น  จะตอ้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวา่  มี
ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน ้า)  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  แนวทางการการพฒันา นโยบายผุบ้ริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
1.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12   

เน่ืองด้วยในการจดัท าแผนพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส้ินสุดลงและการจดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการและยงัไม่ประกาศใช ้แต่ไดก้ าหนดทิศทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  เอาไวแ้ลว้  ซ่ึงทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การ
เกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล ้าทางสังคม เป็นตน้ ท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
จึงจ าเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี  

(1)  การนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  
(3)  การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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โดยมีแนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
1)  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง 
2)  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6)  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพฒันาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทกัษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจดัการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งน้ี  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพฒันาประเทศทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 นโยบายท่ี  1  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายท่ี  2  นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ     
 นโยบายท่ี  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ      
 นโยบายท่ี  5  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      

นโยบายท่ี  6  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม  
 นโยบายท่ี  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ     

นโยบายท่ี  8  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จดัท าข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบติัการหัวหน้าระดับ
ปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตนั พทัยา จงัหวดัเพื่อร่วมกนั
วางยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกนัในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ในการจดัท า
งบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกบัภาพรวมของการท างานท่ีผา่นมา ซ่ึงเดิมประกอบดว้ย 4 
ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลกั 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งไดมี้การบูรณาการ ร่วมกบัยุทธศาสตร์การเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบติัการการเขา้สู่ประชา อาเซียน ปี 2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ หอ้งประชุม 501ตึกบญัชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลงัจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดงัน้ี    
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วสัิยทศัน์     

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน”   
หลกัการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพฒันาอย่างยัง่ยืน”    
วตัถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายไดเ้ดิม และสร้างรายไดใ้หม่     
2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตอ้งผลิตสินคา้ไดเ้ร็วกวา่ปัจจุบนั)     
3)  ลดตน้ทุนใหก้บัธุรกิจ (ดว้ยการลดตน้ทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายไดจ้ากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายไดจ้ากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั    

ยุทธศาสตร์  ประกอบดว้ย 4  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อหลุดพน้จากประเทศ

รายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย 9 ประเด็นหลกั 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 8 ประเด็นหลกั 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  5 ประเด็น

หลกั  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal process) 

ประกอบดว้ย  8 ประเด็นหลกั  15 แนวทางการด าเนินการ 
 

4.  ค่านิยมหลกัของคนไทย   
ค่านิยมหลกัของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี ้
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 
2)  ซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3)  กตญัญู  ต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย ์
4)  ใฝ่หาความรู้  หมัน่ศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
5)  รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น  เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
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7)  เขา้ใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 
8)  มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตวั  รู้คิด  รู้ท  า  รู้ปฏิบติั ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
10) รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวรู้จกัอดออมไวใ้ช้เม่ือยามจ าเป็น  มีไวพ้อกินพอใช้  ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพร้อมโดยภูมิคุม้กนัท่ีดี 

11) มีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อ
บาปตามหลกัของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดก้ าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามคัคีรวมพลงัของผูค้นในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กนัใครออกไป
จากสังคมอีกทั้งยงัเป็นสานึกและหนา้ท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัในการปกป้องแผน่ดินแม่จากภยนัตรายทั้ง
ปวงและร่วมกนัพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้มัน่คงและย ัง่ยืน ประสานพลงัการสร้างชาติ
ท่ีตอ้งเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ือง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแกปั้ญหาเศรษฐกิจและขบัเคล่ือนการพฒันาชาติทุกมิติท่ี
เกิดข้ึนเพราะวา่ ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนในการพฒันาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใย
สัมพนัธ์กนัเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผน่ดินยุคปัจจุบนัท่ีเกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลงัของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นไดจ้าก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา่ “ประเทศไทยรวม
เลือดเน้ือชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยูด่  ารงคงไวไ้ดท้ั้งมวลดว้ยไทยลว้นหมายรักสามคัคี...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี ้

1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย  ์
2)  การรักษาความมัน่คงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 
5)  การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาและ

นวตักรรม 
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9)  การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต  ผูค้า้ผูมี้
อิทธิพล และผูป้ระพฤติมิชอบโดยบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชต้ามอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.1)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจบักุมผูผ้ลิตผูค้า้ ผูน้ าเขา้ และส่งออกรวมทั้งผูส้มคบและสนบัสนุนช่วยเหลือให้ไดผ้ล
อยา่งจริงจงั 

1.2)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา่
ดว้ยสถานบริการท่ีพกัอาศยัเชิงพาณิชยส์ถานท่ี  ท่ีจดัใหมี้การเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจา้ของหรือผูป้ระกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือคา้ยาเสพ
ติดหากพบใหด้ าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผูเ้สพยาเสพติดเขา้รับการบ าบดัรักษา
โดยทนัที และติดตามดูแลใหค้วามช่วยเหลือใหส้ามารถกลบัมามีชีวติอยา่งปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (ขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั พนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล พนกังานเมืองพทัยา ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้ง) ทั้งน้ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยึดหลกั ผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาให้กลบัมา
เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อยา่งเป็นระบบ ด าเนินการ อยา่งจริงจงัในการป้องกนัปัญหา
ดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัองคก์รภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกดักั้นยาเสพติด สารเคมี และสาร
ตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติด ท่ีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใตก้ารบริหารจดัการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งด าเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไปไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาค
ส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสู้กบัยาเสพติด 

2)  มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั

หนา้ท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบติัตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกนั
และแกไ้ขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 
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2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีเกิด
หรือน่าจะเกิดสม ่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตวัเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วธีิการกระท าผดิ 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแกไ้ขลดโอกาสและป้องกนัการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ
เส่ียง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงักบัการกระทา
ผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจกัษอ์ยูโ่ดยทัว่ไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจา้หนา้ท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจดัท าขอ้มูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจกัษใ์นพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตวัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

2.5)  จดัท าขอ้มูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรั้บงานจดัซ้ือจดัจา้งยอ้นหลงั  5  ปี 
2.6)  จดัท าขอ้มูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน ด าเนินคดีกบัผูก้ระ ท าผิด

ตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานนั้นและยงัอยูร่ะหวา่งการสอบสวนให้นาแนวทางดงักล่าวมาจดัท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพฒันาหรือโครงการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ สุรินทร์)  ระยะ 
4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบบัทบทวน)  ไดจ้กัท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4  จงัหวดั  ทุก
ขั้นตอน  ตั้ งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มจังหวดั การก าหนดต าแหน่งทาง
ยทุธศาสตร์  วสิัยทศัน์  เป้าประสงคร์วม กลยทุธ์  ตวัช้ีวดั  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกนัของทุกภาคส่วน  กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงไดก้ าหนด
ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัในอนาคต  คือ  

1)  เป็นศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลงังานทดแทนท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic  กระจายสินคา้ในภูมิภาคและการคา้ขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี     

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อหลุดพน้จากประเทศ
รายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย 9 ประเด็นหลกั 33 แนวทางการด าเนินการ    
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ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 8 ประเด็นหลกั 20 
แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  5 ประเด็น
หลกั  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process) 
ประกอบดว้ย  8 ประเด็นหลกั  15 แนวทางการด าเนินการ 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดับุรีรัมย์ 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดับุรีรัมย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
7.1  วสัิยทศัน์จังหวดับุรีรัมย์ ( Vision ) 

“ศูนย์กลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก เศรษฐกจิมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี”  
7.2  พนัธกจิของจังหวดับุรีรัมย์  ( Mission )    
 1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 

2. ส่งเสริมการผลิตสินคา้การเกษตรและอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐาน 
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑจ์ากไหมและผลิตภณัฑชุ์มชน 
5. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนบุรีรัมยใ์หมี้ความมัน่คง ย ัง่ยนื มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

7.3  เป้าประสงค์รวม  
1. ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. ศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจภายใตพ้ื้นฐานของการผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรและอาหารปลอดภยั

มาตรฐานสากล 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดี่มีสุข 
4. หมู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็ตามหลกัธรรมนูญหมู่บา้นสันติสุข 9 ดี 
5. พฒันาแหล่งน ้าและคุณภาพของน ้าอยา่งสมดุล 
6. ฟ้ืนฟู อนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอยา่งย ัง่ยนื 
7. จดัการขยะและการลดมลพิษอยา่งเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
10. ลดอุบติัเหตุทางถนนและสาธารณภยั    
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7.4  ตัวช้ีวดัและเป้าหมายการพฒันา (KPI/Targets) 
 “ เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา ”  
 
7.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  lssues ) 

7.5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี1 : ด้านเศรษฐกจิ  
"เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา และผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั " 

 
เป้าประสงค์ 
1. ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 

       ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
1. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ  านวนแหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา 
3. จ  านวนบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา  (คน) 
4. จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนของเครือข่ายการท่องเท่ียว 
5. จ  านวนประชาชนท่ีมารับบริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว (คน) 
6. มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
7. ผลผลิตออ้ยโรงงานเฉล่ียต่อไรเพิ่มข้ึน (ตนั/ไร่) 
8. จ านวนแปลงท่ีไดรั้บมาตรฐาน GAP (แปลง) 
9. จ  านวนพื้นท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์(ไร่) 
10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ไหมเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
11. จ  านวนวสิาหกิจชุมชนท่ีผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด (แห่ง) 
12.จ  านวนเกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบการจดัการคุณภาพสินคา้ 

(ราย) 
13. ร้อยละของผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดับุรีรัมยไ์ดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
14. จ  านวนแหล่งน ้า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน (แห่ง) 
15 จ  านวนท่ีเพิม่ข้ึนจากการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
16. เพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ  านวนแรงงานไดรั้บการพฒันาฝีมือใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนฟาร์มท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
19. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
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กลยุทธ์ 
    1. พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

2. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
3. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
4. พฒันาสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
6. พฒันาระบบบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
7. พฒันาและส่งเสริมกีฬาสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
8. ส่งเสริมการคา้ชายแดนเพื่อการคา้และการลงทุน 
9. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตร 
10. ส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้เกษตร 
11. ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรใหป้ลอดภยัและไดม้าตรฐาน 
12. เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
14. พฒันาองคก์รเกษตรใหมี้ความเขม้แขง็ 
15. พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
17. การบริหารจดัการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร 
19. การจดัการฐานขอ้มูล (ของดี ของเด่น ของดงั) 
20 การจดัการมาตรฐานสินคา้และบริการ 

                 
7.5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ  

 "คนบุรีรัมยมี์คุณภาพชีวติท่ีดี ร่มเยน็ เป็นสุข ในปี 2560 " 
  เป้าประสงค์ 
  1. คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี   

2. ชุมชนเขม้แขง็ตามวถีิพอเพียง  
3. สังคมร่มเยน็ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอตัลกัษณ์ (วฒันธรรม)   
ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดบัความส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการส ารวจและผา่นเกณฑเ์ป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
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4. ร้อยละของการส่งเสริมวถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
5. จ  านวนประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพฒันาด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
6.ร้อยละของราษฎรไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมและสามารถท าให้

เกิดการจา้งงาน  
7. ระดบัความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์QA 
9. ร้อยละของการเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
10. ผูว้า่งงาน ผูถู้กเลิกจา้ง นกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่สถาน

ประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได ้(ราย) 
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพฒันาอาชีพใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย 
12. ร้อยละของอ าเภอป้องกนัควบคุมโรคเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวถีิไทย 
14. ร้อยละชุมชนท่ีพฒันาตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 
15.ร้อยละของการส่งเสริมวถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
16. ระดบัความส าเร็จในการสร้างความเขม้แขง็ดา้นวฒันธรรมแก่ชุมชน 
17.ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
18. ระดบัความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนนกัศึกษา 
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 
20. ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
21. ระดบัความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและร่วม

ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัราชการ 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาคุณภาพชีวติของคนบุรีรัมยใ์หมี้ความมัน่คงเพิ่มข้ึน 
2 ส่งเสริมและพฒันาครอบครัวใหมี้ความอบอุ่น  
3. สร้างและพฒันาเครือข่ายชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ตามวถีิพอเพียง 
4. พฒันาสังคมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขและร่มเยน็ 
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7.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 " อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื”   
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยา่งย ัง่ยนื 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นท่ี 
5. การบริหารจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมคัรอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดบัความส าเร็จของการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง 
4. ระดบัความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื 
5. ระดบัความส าเร็จของการบงัคบัใชก้ฎหมาย ขอ้บญัญติัต่างๆ 
6. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาระบบการจดัการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
10. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดบัความส าเร็จในการอนุรักษแ์ละเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีชุ่มน ้ าและในผืน

ป่า 
12.ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
13.ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการจดัการ 
14. จ านวนแหล่งน ้าไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน ้าเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความสมดุลอยา่งย ัง่ยนื 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. การบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ 
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  7.5.4   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ   

“ประชาสังคมมีความมัน่คง และมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น”    
เป้าประสงค์ 
1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
2.  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
3.  การจดัการแผนความมัน่คง ภายใตค้วามเขม้แขง็ผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
4.  การสร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของประชาชนในจงัหวดั 
5.  การบูรณาการจดัระเบียบสังคม  
6.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและอุบติัเหตุทางถนน 
7.  การป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ 
8.  การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ  ภายใตก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดบัความส าเร็จในการสร้างความเขม้แข็งและพฒันาพลงัมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บา้นชายแดนเขม้แขง็ 
3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบ าบดัเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาจุดตรวจจุดสกดักั้นยาเสพติด 
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาส่ือและการประชาสัมพนัธ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
7. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
8. ร้อยละความส าเร็จในการป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
9. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาระบบความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
10. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีระดบัทอ้งถ่ินกบัประเทศเพื่อนบา้น 
11. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาเพื่อความมัน่คงตามแนวชายแดน 
12. ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุนส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองจากพระราชด าริ 
13. ระดบัความส าเร็จรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพฒันาระบบสมานฉนัทห์มู่บา้น 
15. ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมใหเ้กิดความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของประชาชนภายในจงัหวดั 
16. ระดบัความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกใหก้บัผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
17. ระดบัความส าเร็จในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
18. ระดบัความส าเร็จในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
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19. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
20. ระดบัความส าเร็จในการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
21. ระดบัความส าเร็จในการป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ 
22. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ 
23. ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีดี 
กลยุทธ์ 
1. สร้างความเขม้แขง็และพฒันาพลงัมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จดัใหมี้การป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื                               
3. พฒันาการประชาสัมพนัธ์ใหส้ังคมปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พฒันาระบบความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น     
6. พฒันาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พฒันาความสัมพนัธ์อนัดีระดบัทอ้งถ่ินกบัประเทศเพื่อนบา้น    
8. พฒันาเพื่อความมัน่คงตามแนวชายแดน                
9. สนบัสนุนส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองจากพระราชด าริ           
10. รักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั 
11. ส่งเสริมใหเ้กิดความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของประชาชนภายในจงัหวดั 
12. สร้างจิตส านึกใหก้บัผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
13. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
14. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการลดอุบติัเหตุทางถนน 
15. ป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ 
16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 
7.5.5   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : ด้านการบริหารจัดการ  
"การบริหารจดัการมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  
เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จงัหวดัผา่นส่ือต่างๆ 
ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
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2. มีการจดักิจกรรมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาจงัหวดั เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณทุกปี    

3. มีแผนท่ีส าคญัจ าเป็น ไดแ้ก่แผนหลกั แผนทรัพยากรมนุษย ์แผนยุทธศาสตร์ดา้นการเงิน/การพึ่งพา
ตนเองดา้นรายได ้และแผนพนัธกิจ (แผน) 

4. มีการประเมินคร่ึงแผนและเม่ือส้ินสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลของศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดัเพื่อประกอบการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั  

(คร้ัง) 
6. ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัแผนพฒันาจงัหวดัและผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาจงัหวดั (คร้ัง) 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาระบบแผนท่ีเช่ือมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
2. พฒันาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอ้มูลของศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดั 
 

8.  แผนพฒันาต าบลโคกสนวน 
  

 
 

8.1  วสัิยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวน  ไดก้  าหนดวิสัยทศัน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตขา้งหน้า ซ่ึงจะสามารถสะทอ้นถึงสภาพการณ์ของ
ทอ้งถ่ินในอนาคตอย่างรอบดา้น  ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์  
คาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต  ดงัน้ี 

 

“โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวฒันธรรม   มคุีณภาพชีวติทีด่ี  เศรษฐกจิก้าวหน้า พฒันาสู่อาเซียน ” 
 
8.2  พนัธกจิการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวน 

1.  ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
 2.  การสร้างระบบบริหารการจดัการท่ีดี  โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการวางแผนพฒันา  
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 3.  ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ ์และพฒันาศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและภูมิปัญญา
ของทอ้งถ่ิน 

วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 
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 4.  การสร้างความเขม้แขง็ดา้นการพฒันาอาชีพทุกดา้น เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมัน่คง 
 5.  การพฒันาศกัยภาพของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได ้
 6.  บริการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดลอ้มท่ีดีและย ัง่ยืนโดยใช้แนวทางเกษตร
อินทรีย ์พฒันาและปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงาม 
 7.  ปรับปรุงและส่งเสริมดา้นสาธารณะสุขมูลฐานและคุณภาพชีวติของประชาชนใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง 

8.  จดัระบบป้องกนัดา้นรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนใน
เขตทอ้งถ่ิน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบ ดา้นการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อก าหนดแนวทางการ
ขบัเคล่ือนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตผา่นโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อนัจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยา่งแทจ้ริง 

 
๙. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

9.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน า้ 
เป้าหมาย  
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตอบต.โตกสนวนให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพื่อ

สนบัสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ดา้นความสงบ
เรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนดา้นเศรษฐกิจ  

 
9.2   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
เป้าหมาย 
เพื่อสนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนทอ้งถ่ิน  

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทกัษะในการ
พฒันาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินคา้และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซ่ึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพฒันาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินคา้เกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจนของต าบลโคกสนวน 

9.3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และพฒันาคุณภาพชีวติ 
เป้าหมาย 
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวสัดิการและสังคม ดา้นกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
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เพื่อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจงัหวดับุรีรัมย ์  ตามยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู่ของจงัหวดัให้เป็นไปตาม
หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  และแหล่งน า้ 
แนวทางการพฒันา 

 - การพฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน และการผงัเมือง 
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
แนวทางการพฒันา 
-  ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพใหแ้ก่ประชาชนและกลุ่มเกษตร  
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
แนวทางการพฒันา 
- การพฒันาส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา  นนัทนาการ  ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและการท่องเทีย่ว 
- ส่งเสริมดา้นสวสัดิการของชุมชนแกไ้ขปัญหาสังคมและการบริการสาธารณะ 
- พฒันาศกัยภาพของชุมชนและบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
-  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ 

10.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวน 
นายกเทศมนตรีต าบลโคกสนวน  ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยมีสาระส าคญัท่ี

จะยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคญั  ดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  ดา้นการศึกษา 
3)  ดา้นสาธารณสุข 
4)  ดา้นศิลปะ วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญา 
5)  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ การแกไ้ขปัญหาความยากจนและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขต

พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
6)  ดา้นการบริหาร 

**************************** 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ไดก้ าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้ าหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพฒันาเพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  
แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของทอ้งถ่ิน  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง 
มีนาคม 2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบการติดตามและประเมิลผลแบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน 
(Performance  Indicators) ดงัน้ี   

1.  ลกัษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการปฏิบติังานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ  ซ่ึงสามารถ

แสดงผลการวดัหรือประเมินผลการวดัในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงสามารถ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน  ซ่ึงตวับ่งช้ีการปฏิบติังานจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัน ้ าเขา้ (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน  
ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเง่ือนไขส าคญัของตวัแบบบ่งช้ีการปฏิบติัก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตวับ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  
ตลอดจนการใชต้วับ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตดัสินใจไดต่้อไป การใชต้วับ่งช้ีการปฏิบติังานจะเร่ิม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติัและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภยัล่วงหนา้ (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินการท่ี
เกิดข้ึนวา่เป็นไปตามแนวทางท่ีไดว้างไวห้รือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้
ทราบรายละเอียดของขอ้มูลท่ีจ าเป็น    

 
 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตวับ่งช้ีการปฏิบัตงิาน 

(Performance  Indicators) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

2.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
2.1  ท าให้ทราบไดว้า่ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการไปนั้นมีความกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่  
2.2  สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดว้า่อะไรจะเกิดข้ึน  ต่อไปในอนาคตผูท่ี้ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ

หาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัต่อ เหตุการณ์ หรือแมว้่าเหตุการณ์จะส้ินสุดแลว้ก็ตาม ผลการประเมิน
ตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบติังานในอนาคต เพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่อไปประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพื่อน าไปสู่การพฒันาวธีิการปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดีข้ึน 
2.4  เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้ เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ

จดัสรรเงินรางวลั (Bonus) แกข้า้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือกระตุน้
ใหข้า้ราชการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  

 
3.  วตัถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
3.1  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจดัท าแผนพฒันา 
3.2  เพื่อใหท้ราบถึงผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติั 
3.3  เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  

4.1  ก าหนดตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน 
4.2  ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี 
4.3  ด าเนินการประเมินตามตวับ่งช้ี 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตวับ่งช้ี 

4.1  การก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี ้
 (1)  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559–2563) และทีเ่ปลีย่นแปลง ฉบับที ่1  ดังนี ้ 
               ตวับ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ (5  คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ (5  คะแนน)     
 (2)  แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ตวับ่งช้ีท่ี  3  :  ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (5  คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี  4  :  คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (5  คะแนน)    

(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตวับ่งช้ีท่ี  5  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี ้
คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก  คะแนน  25   ข้ึนไป  =  พอใช ้
ต ่ากวา่  20     =   ตอ้งปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1   :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได ้ 5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน   ได ้ 4  คะแนน    มีการด าเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน ได ้ 3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน ไม่ไดค้ะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่1 : ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนทีไ่ด้   5  

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหา  
ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยให้น าขอ้มูล
พื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
3 คณะกรรมการไดน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 

 

4 มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพมาบรรจุในแผนยทุธศาสตร์  
7 มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ  
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์  
10 ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาไดท้นัภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2560   
 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน     ได ้ 5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได ้ 4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได ้ 3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต ่ากวา่  80   คะแนน  ไม่ไดค้ะแนน 
 
ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนทีไ่ด้   5   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด้ 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

100  คะแนน 5 

 
รายละเอยีดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 

2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
3.1  วสิัยทศัน์ (5) (5) 
3.2 พนัธกิจ (5) (5) 
3.3  ประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 
3.4  เป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร์ (5) (5) 
3.5  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 
3.6  กลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 
3.7  บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได ้ 5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได ้ 4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได ้ 3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ไดค้ะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนทีไ่ด้   5   . 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 
2559  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 

2 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ินมากกวา่ร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลกัการพฒันาฯ  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัรวมทั้งวิสัยทศัน์  พนัธ
กิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพฒันา  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพมาบรรจุในแผนพฒันาฯ  
7 มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ  
8 มีการด า เ นินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท า ร่าง

แผนพฒันาฯ 
 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาพิจารณาร่างแผนพฒันาฯ  
10 ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ ไดท้นัภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4   :  คุณภาพแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน     ได ้ 5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได ้ 4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได ้ 3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต ่ากวา่  80   คะแนน  ไม่ไดค้ะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4   :  คุณภาพแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนทีไ่ด้   4   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด้ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพฒันา
เพื่ อความสอดคล้องของ
ยทุธศาสตร์และโครงการ 

98  คะแนน 4 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

รายละเอยีดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพ่ือสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 

3. การประเมินผลการนาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

4. แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 10 

5. โครงการพฒันาประกอบด้วย 60 60 
           5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ 5 5 
           5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 5 
           5.3 จ านวนวตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมกบัโครงการ  3 3 
           5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ไดถู้กตอ้ง  

5 5 

           5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกบัระยะเวลา
ปี (3 ปี)  

3 3 

           5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
           5.7 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ  5 5 

5.8 มีงบประมาณท่ีผา่นมา 3 ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจริง  3 3 
5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
 5.10 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ  
5 5 

5.11 ตวัช้ีวดั (KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัท าโครงการ  4 4 
5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 
5.13 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  5 5 
5.14 หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  ด าเนินการไดม้ากกวา่ร้อยละ 50    ได ้ 5  คะแนน 
  ด าเนินการไดม้ากกวา่ร้อยละ 40  ได ้ 4  คะแนน 
  ด าเนินการไดร้้อยละ 30 ข้ึนไป  ได ้ 3  คะแนน 
  ด าเนินการไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 30  ไม่ไดค้ะแนน 
     

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนทีไ่ด้   -   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561–2564) 171 
+21 

100 - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

55 
 

 - 

โครงการในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

32 
 

58.18 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (ระหวา่งตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 
2561) 

12 
 

37.50 - 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
        +  คือโครงการจากแผนเพิม่เติม/เปลีย่นแปลง คร้ังที ่1/2561 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้ คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบ      ได ้ 5  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได ้ 4  คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได ้ 3  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา่ 3  โครงการ  ไม่ไดค้ะแนน 
  

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนทีไ่ด้   5   . 

โครงการทีด่ าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
(ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

56 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
1 ขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 5 5 
5 การด าเนินโครงการ 5 5 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 30 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน  คะแนนท่ีได ้ 24  คะแนน  ซ่ึงต ่ากวา่  25  คะแนน  คือตอ้ง

ปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่านอ้ยคือ  ตวับ่งช้ีท่ี 5  การด าเนินโครงการ  ได ้ 0  คะแนน  จากคะแนนเตม็  5  คะแนน   
ข้อเสนอแนะ   
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไวใ้นแผนพฒันา  จึง

เห็นควรให้ผูบ้ริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เน่ืองจากในคร่ึงปีงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินการไดเ้พียงร้อยละ  21.96  อาจจะท าให้ส้ินปีงบประมาณองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาได ้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะ
ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดต้ามความตอ้งการสูงสุดของประชาชน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

 
 
 
ช่ือโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต  าแหน่ง .............................................. 
สังกดั : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องทีเ่ลือก 

ล าดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ไช่ ไม่ไช่ 
1 เป็นโครงการท่ีประชาคมทอ้งถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า) ท่ีเกินศกัยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการท่ีอยูใ่นแผนพฒันา   
3 สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
4 ไดด้ าเนินโครงการ   
5 ด าเนินโครงการตามหว้งเวลาท่ีก าหนดเอาไวใ้นแผนการด าเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  50  ข้ึนไดรั้บประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณไดร้้อยละ 50 ข้ึนไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

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

  

10 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 50 ข้ึนไป   
 

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

 
 
 
 

ตัวอย่างแบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ส่วนที ่ 4 
 
 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ไดก้ าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้ าหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพฒันาเพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  
แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของทอ้งถ่ิน  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง 
มีนาคม 2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบติดตามและประเมินผลแบบ  1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

 
 
แบบที ่ 1  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ประกาศใช้แผน
ยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวดับุรีรัมย์  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1  คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อจดัท า
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

          1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อ
จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

          1.3  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
          1.4  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

  

          1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

          1.6  มีคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่วมกบัประชาคม
ทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  

2  การจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 
          2.1  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
มาจดัท าฐานขอ้มูล 

  

          2.2  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
          2.3  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

2.4  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

          2.5  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

          2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

          2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
          2.8  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
          2.9  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา   
          2.10 มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
          2.12 มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
          2.13 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   

 
แบบที ่2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันา  
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา  5  ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ 6  เดือน  
โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 

 
ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไป 
1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวดับุรีรัมย์ 
1.2  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน (เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 
   
ส่วนที ่ 2  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา  
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562)   

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  ถึง มีนาคม 2562) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ปี 2559 2560 
  

ปี 2561 
(ตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561) 

2562 
  

ปี 2563 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ยงัไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน ้า 

16 13 24 13  34 -   

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1 1 3 1 6 -   

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาบา้นเมืองน่าอยูแ่ละการ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

33 19 52 20 43 12   

รวมทั้งส้ิน 50 33 79 40 83 12   

คดิเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพฒันา 100 66.00 100 50.63 100 14.45   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

 
แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพฒันา 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวภ้ายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเร่ิม
ตั้งแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2560 – กนัยายน  2561 

  
ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวดับุรีรัมย์ 
1.2  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา
ท้องถิ่นส่ีปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญตัิ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน ้า 

34 - 00 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 6 - 00 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาบา้นเมืองน่าอยูแ่ละการ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

43 12 27.90 

รวม 83 12 14.45 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน า้  มี  13  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณใน
แผนพฒันาฯ 

งบประมาณ
ข้อบัญญตัิ 

ด าเนินการ
แล้ว 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยศรีผดุงพฒันา หมู่
ท่ี 1 

380,000 100,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

2.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคสล.ซอยขา้ง
โรงเรียน-หนองนอ้ย หมู่ท่ี 
2 

300,000 280,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

3.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสวา่งถาวร (ช่วง
ต่อ)  หมู่ท่ี 2  

300,000 214,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

4.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ซอย ศาลา
ประชาคม-ศาลปู่ตา  (ช่วง
ต่อ) หมู่ท่ี 3 

285,000 500,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

5.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสุขสันต ์ หมู่ท่ี 4 

330,000 564,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

6.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยระนามพลวง-
กะลนัทา หมู่ท่ี 5 

750,000 228,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

7.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าซอยอีสานเหนือ 
หมู่ท่ี  6 

300,000 250,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

8.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคสล.ซอยเจริญ
สุข  หมู่ท่ี 7 

380,000 200,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

9.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยศิริพฒันา-ท่ีราช
พสัดุ  หมู่ท่ี 8 
 

220,000 186,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 



52 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

10.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคสล.ซอยร่ืนรม
ชมช่ืน-หนองเมก็ (ช่วงต่อ) 
หมู่ท่ี 1 

190,000 100,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

11.โครงการปรับปรุง
ระบบกกัเก็บน ้าภายใน
ต าบล หมู่ท่ี 1 – 8 

800,000 200,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

12.โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 

200,000 200,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

13.โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าในเขตต าบลโคก
สนวน 

100,000 -   ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการ 4,535,000 3,022,000 - - - 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  มี  3  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ
ในแผนสามปี 

งบประมาณ
ข้อบัญญตัิ 

ด าเนินการแล้ว งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   

12,000 12,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

2.โครงการส่งเสริมอาชีพ
การปลูกผกัสวนครัวเพื่อลด
รายจ่าย 

12,000 12,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

3.โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูย้ากไร้ทางสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

30,000 30,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการ 54,000 54,000 - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ละการพฒันาคุณภาพชีวติ  มี  50  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณใน
แผนสามปี 

งบประมาณ
ข้อบัญญตัิ 

ด าเนินการแล้ว งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.โครงการจดังาน
ประเพณีนมสัการหลวง
พอ่ช านิจ 

50,000 30,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

2.โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬา – กรีฑานกัเรียน  
เยาวชน ประชาชนระดบั
ต าบล 

130,000 130,000  127,990 ด าเนินการ
แลว้ 

3.โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬา – กรีฑานกัเรียน  
เยาวชน ประชาชนระดบั
อ าเภอ 

50,000 50,000 
+13,000 

 62,728 ด าเนินการ
แลว้ 

4.โครงการแข่งขนั
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
ช านิ 

30,000 20,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

5.โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 

50,000 50,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

6.โครงการจดัซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหโ้รงเรียน
บา้นโคกสนวนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลโคก
สนวน 

700,000 560,300  151,247.88 ด าเนินการ
แลว้ 

7.โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 
 

900,000 357,700  146,000 ด าเนินการ
แลว้ 

8.โครงการจดังาน
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

30,000 30,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

9.โครงการจดัซ้ือส่ืออุป 
กรณ์การเรียนรู้และจดัซ้ือ

170,000 124,100  124,100 ด าเนินการ
แลว้ 
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อุปกรณ์,เคร่ืองมือ,
เคร่ืองใชใ้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
10.โครงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาแหล่งโบราณสถาน 

20,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

11.โครงการจดักิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กกบัชุมชน 

30,000 10,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

12.โครงการจดัหาอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 
1 – 8 /โรงเรียน 

100,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

13.โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงตามสายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ต.โคก
สนวน 

20,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

14.โครงการจดัสร้าง
หอ้งน ้า ห้องส้วม ห้อง
อาบน ้า และท่ีแปรงฟัน 

200,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

15.โครงการจดัสร้างโรง
อาหารในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 

200,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

16.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกสนวน 

50,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

17.โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

10,000 10,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

18.โครงการส่งเสริมและ
รณรงคก์ารป้องกนั
โรคติดต่อภายในต าบล 
 

150,000 150,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

19.โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

3,987,600 3,987,600  1,964,100 ด าเนินการ
แลว้ 
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20โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพผูพ้ิการ 

2,256,000 2,256,000  1,094,400 ด าเนินการ
แลว้ 

21.โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์ 
 

60,000 60,000  25,500 ด าเนินการ
แลว้ 

22.โครงการป้องกนัและ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติั 

20,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

23.โครงการฝึกทบทวน
สมาชิกอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

100,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

24.โครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

300,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

25.โครงการประชาคม
หมู่บา้นเพื่อสนบัสนุนการ
จดัท าและประสานแผน
ชุมชน 

15,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

26.โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ทกัษะแก่คณะ
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ
และบุคลากรทอ้งถ่ิน 

100,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

27.โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อส่งเสริมองคค์วามรู้แก่
บุคลากร  และพนกังาน
ส่วนต าบล 

300,000 300,000  217,710 ด าเนินการ
แลว้ 

28.โครงการปกป้อง
สถาบนัของชาติ 

5,000 10,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

29.โครงการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาใหก้บั
บุคลากรของ อบต. 

300,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

30.โครงการจดัหาอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

300,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 
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ปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 
31.โครงการการจดัเก็บ
ขอ้มูลครัวเรือนในการจดั 
ท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

15,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

32.โครงการเสริมสร้าง
การปฏิบติังานของ
บุคลากรใน อบต. 

100,000 100,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

33.โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑส์ านกังาน 

300,000 439,700 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

34.โครงการอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

300,000 105,000  42,800 ด าเนินการ
แลว้ 

35.โครงการป้องกนัและ
ลดอุบติัภยัทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคญั 

40,000 40,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

36.โครงการค่าใชจ่้ายใน
การเลือกตั้ง 

60,000 50,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

37.โครงการจดัหาวสัดุ
ครุภณัฑส์ าหรับงาน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั 

20,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

38.โครงการจ่าย
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จา้ง 

30,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

39.โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัทข์อง
คนในชาติ 

5,000 10,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

40.โครงการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้าง
ความเขา้ใจในการจดัเก็บ
ภาษีขององคก์รปกครอง

20,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 
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ส่วนทอ้งถ่ิน 
41.โครงการปลูกตน้ไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 40,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

42.โครงการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จงัหวดัสะอาด”ของ
องคก์ารบริ หารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

50,000 20,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

43.โครงการป้องกนั
โรคติดต่อในชุมชน 
ภายในต าบล หมู่ท่ี 1-8 

150,000 - - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

44.โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้  

80,000 80,000  22,360 ด าเนินการ
แลว้ 

45.โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนน ้าอุปโภคบริโภค  

15,000 15,000  870 ด าเนินการ
แลว้ 

46.โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขโรคไขเ้ลือดออก  

100,000 100,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  

47.โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ราชการ (หอกระจายข่าว) 

267,000 267,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  

48. โครงการจา้งส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

15,000 15,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  

49. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

100,000 100,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  

50. โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยั 

30,000 30,000 - - ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  

50 โครงการ 12,350,600 9,560,400 12 3,979,905.88 - 
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รวม  3  ยุทธศาตร์ 
มีโครงการทั้งส้ิน                 66   โครงการ 
รวมจ านวนเงินตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   16,932,600   บาท 
รวมจ านวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561    12,636,400   บาท 
ด าเนินการแล้ว(ช่วงระหว่างวนัที ่1 ต.ค.  2560  ถึง  วนัที ่31 มี.ค. 2561)                12   โครงการ 
จ านวนเงินทีด่ าเนินการแล้วจ านวน            3,979,905.88   บาท  
โครงการทีด่ าเนินการแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็น       31.50 % 

 
****************************** 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2558  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์
การจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2559  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จะตอ้งด าเนินการการวดัคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2559 – 2563)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์และโครงการ    
 

ดงันั้น  เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินแผนแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงไดด้ าเนินการวดัคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  เพื่อความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

   
 

1.  สรุปผลการวดัคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562)     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2558  เร่ือง  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี และ ขอ้ 7  การ
วดัคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

(1) การวดัคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไวต้ามนยัหนงัสือดงักล่าวขา้งตน้และเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบติัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4   

(2)  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวดัคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ไดต้ามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ และเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป    

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันาท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ไดด้ าเนินการวดั
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563)  ภายใน 15 วนั  นบัแต่วนัประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดงักล่าว  โดยได้ด าเนินการวดัคุณภาพแผนเม่ือวนัองัคารท่ี  7  กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น.  ณ  ส านักงาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  โดยสรุปผลการวดัคุณภาพแผนมี
รายละเอียด  ดงัน้ี 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
3.1  วสิัยทศัน์ (5) (5) 
3.2  พนัธกิจ (5) (5) 
3.3  ประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 
3.4  เป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร์ (5) (5) 
3.5  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 
3.6  กลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 
3.7  บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2559  เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2  หนา้ 20  ขอ้ 4.3  วรรค 3  ให้ใชแ้นวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาโดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ไดด้ าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อความสอดคลอ้งของ
ยทุธศาสตร์และโครงการ  ภายใน 45  วนั  นบัแต่วนัประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  โดยไดด้ าเนินการติดตาม
และประเมินผลเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  19  เมษายน  2561  (เวลา  10.00 น.)  ณ  ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเพื่อความ
สอดคลอ้งของยทุธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

แนวทางการพจิารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพจิารณา  คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 

3. การประเมินผลการนาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 

4. แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา  10 10 

5. โครงการพฒันาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมกบัโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ไดถู้กตอ้ง  

5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกบัระยะเวลา
ปี (3 ปี)  

3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผา่นมา 3 ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ  

5 5 

   5.11 ตวัช้ีวดั (KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัท าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 
   5.13 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ  6  เดือน (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถงึ มีนาคม 2561) 

ส่วนที่  5 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 13  และขอ้ 14  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ี
มีอ านาจหนา้ท่ีส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การบริหารกิจการบา้นเมือง  ท่ีดี ยึดหลกัธรรมาภิบาลและ
ปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทนัสมยัสามารถตอบสนองความตอ้งการประชาชน   เพื่อให้การ
ด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดงักล่าว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดริ้เร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหาร
จดัการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเป็น
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ภายใตแ้นวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม  ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งน้ี ไดมี้การด าเนินงาน
มาอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวา่งเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เป็นไปดว้ย
ความถูกตอ้งและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอ้สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินดงักล่าว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงไดด้ าเนินการน าเขา้ขอ้มูลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในระบบ e-plan  และไดน้ าขอ้มูลในระบบอีแพลนดงักล่าวมาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

 
 

ผลการติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ  6  เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

(www.dla.go.th) 

 

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

