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คํานําคํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (3)
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และในภาพรวมท้ังหมด ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สภาตําบลทะเมนชัย และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สามารถแกไขปญหา
ใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



สารบัญ
เรือ่ง หนา

สวนที่ ๑ บทนาํ ๑
- ความเปนมา 1
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3
- ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 4
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 5
- ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 6
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 8
- ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล 11
- เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 13
- ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 14

สวนที่ ๒ แผนยทุธศาสตร วสิยัทศัน พนัธกจิ จดุมุงหมาย ๑๕
และแนวทางการพฒันา

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 15
- แผนการบริหารราชการแผนดิน 16
- ยุทธศาสตรประเทศ 16
- คานิยมหลักของคนไทย 17
- นโยบายของรัฐบาล 18
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 20
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย 21
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 22
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 22

สวนที่ ๓ การตดิตามและประเมนิแผนพฒันาตามแบบตวัชีก้ารปฏบัิตงิาน ๒๔
- ลักษณะของแบบตัวบงข้ีการปฏิบัติงาน 24
- ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 25
- วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 25
- ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 25

 ตัวบงชี้ท่ี 1 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 26
 ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร 27
 ตัวบงชี้ท่ี 3 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 28
 ตัวบงชี้ท่ี 4 คุณภาพแผนพัฒนาสามป 29
 ตัวบงชี้ท่ี 5 การดําเนินโครงการ 31
 ตัวบงชี้ท่ี 6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 32
 ตัวบงชี้ท่ี 7 ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา 32
 ตัวบงชี้ท่ี 8 ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 33



สารบัญ (ตอ)
เรือ่ง หนา

สวนที่ ๔ ผลการตดิตามและประเมนิแผนพฒันาตามแบบ ๑-๓/๑ ๓๗
- แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 38
- แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 40
- การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและ 41

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน .
- สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 42
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป 43

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ .

สวนที่ ๕ ผลการตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan ๔๔
- รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล (เมษายน – กันยายน) ขอบัญญัติ 45
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (เมษายน – กันยายน) จายขาด 49
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (เมษายน – กันยายน) ขอบัญญัติ + จายขาด 52

สวนที่ ๖ ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม ๕๓
- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 53
- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 53

สวนที่ ๗ สรปุผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาในภาพรวม ๕๕
- ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 55
- ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปในปท่ีผานมา 55
- ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 55

- ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน 56.
- ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 57.
- สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม – กันยายน) 58
- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 64.

สวนที่ ๘ ผลการวดัคณุภาพของแผนพฒันา ๖๕
- หลักการและเหตุผล 65
- การประเมินเชิงคุณภาพ 65
- แบบท่ี 3/3 66
- เกณฑการใหคะแนน 67.
- สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 68
- สวนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ (ภาพรวมท้ังหมด) 69
- สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 72
- สรุปผลการทําแบบประเมินความพึงพอใจ 77
- ขอเสนอแนะ 78.



.
สารบัญ (ตอ)

เรือ่ง หนา

.ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
- แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในภาพรวม
- แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร



สวนท่ีสวนท่ี ๑๑
บทนําบทนํา

ความเปนมา
ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 และแกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจ
หนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด
ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมี
การกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้
ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ

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

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาว
มาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได
“ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมาย
หรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการ
ดําเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรม
ภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงาน
โครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของ
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โครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ี
กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิค
เชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลว
ข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบ
ติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบ
ติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตาม
ประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
สูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วา
แผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง
ผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

ดงันั้น แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปใน
ทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบ
ประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจ
ติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวน
รวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ้ง
ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป
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จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง  มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐) ในวันท่ี 24 มีนาคม 2560 และประกาศใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560ไปแลวนั้น
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมี
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สามารถแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ (ระหวางเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปน

การประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวา
แผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริง
หรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตาม
และประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให
ทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ี
ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation
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process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ี
เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ัง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกร
ภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
หนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
งบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจาย
งบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณ
การรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้

๑) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงิน
อุดหนุนตามกฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชน
จากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลัก
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงิน
อุดหนุน

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ใหนําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้ง



ห น า | 5

งบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิด
ความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities)
ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร
บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบ
จุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนนิการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งาน
ตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบ
ดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่ง ท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรให
เกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง

๓. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ
๔) เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม
๕) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน
๗) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน
๙) เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ข้ันตอนท่ี ๑
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 ขอ ๒๘ ดังนี้

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได

ข้ันตอนท่ี ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)

ข้ันตอนท่ี ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)

ข้ันตอนท่ี ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)
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ข้ันตอนท่ี ๕
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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๕. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน

ชัย ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดังนี้

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

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

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

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

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล
(effectiveness) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการ
ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการ

ดําเนินงานหรือไม  และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึน
หรือไม

(๒) ความสอดคลอง (relevance)
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร
รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน
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(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชน

ในชุมชน  สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของ
ทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน

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

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง

2) ดานเศรษฐกิจ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการ

ทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต
3) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรค
อุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
รวมท้ังศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริม
อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคา
ของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจ
และจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน

และมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยาง
เหมาะสม  ปริมาณน้ําเสียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน

5) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา และสงเสริมใหองคกรและ
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การ
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ดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและ
คุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม
มีการปรับปรุงหรือไม

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชน

ไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม

(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ
เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงาน
โครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม

๕.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนา  ดํ า เนินการวิ เคราะห

สภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล
อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีหมูบานท่ีบางสวนอยูในเขตเทศบาล ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้

(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม
สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรค
ท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

(๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอม

ในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายใน
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ทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional
resources) เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุด
แข็งและจุดออน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖๓)
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ..

๕.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม

๕.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย
(stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ

(๒) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน)
(๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและ
รายหกเดือนได  ดังนี้
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รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสท่ี ๒ (เดือน  มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสท่ี ๔ (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน  ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน  เมษายน – กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันไดแก
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือ

ใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาว
เปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน

(๕) กรรมวิธี อันไดแก
เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

ยุทธศาสตร  ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา
แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ
เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อัน
ไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรบัผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล
การนําขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอ
องคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไข
ปญหา

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป

แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียน
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ทรัพยสิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถาม
ประชาชนในพ้ืนท่ี

๗. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการ

ดําเนินการติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี

มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้
แบบท่ี ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ
มีดังนี้

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในแตละยุทธศาสตร

แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล(ใหหนวยงานภายนอก
ดําเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย

ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบ
และวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น
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๙. ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล
๑) ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความ
เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมให
เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน

๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอน
การทํางานของแผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนให
หมดไป

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูล
ครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไข
โครงการหรือไม (ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ
เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
เพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนบัสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการ
เงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง
และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควร
จะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลอง
กับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมี
โครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือ
ใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย



สสวนท่ีวนท่ี ๒๒
แผนยทุธศาสตร วสัิยทัศน พันธกจิ จุดมุงหมาย และแนวทางการแผนยทุธศาสตร วสัิยทัศน พันธกจิ จุดมุงหมาย และแนวทางการ

พัฒนาพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนวา  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ัง
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒

ในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและ
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการดําเนินการและยังไม
ประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เอาไวแลว
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทา
ทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน
ท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

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

ทางการพัฒนา ดังนี้
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๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

๒. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง
และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัด
การทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรม
ในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้

นโยบายท่ี ๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ
นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายท่ี ๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายท่ี ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายท่ี ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายท่ี ๘ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๓. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

หัวหนาระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอ
ราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกัน
ในปงบ ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖
แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือ
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจาก
การบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐
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ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล

และการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค

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

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๑) การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม
๒) การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓) การลดรายจาย
๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุด

พนจากประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓
แนวทางการดําเนินการ

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

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

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

๔. คานิยมหลักของคนไทย
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีท้ังหมด ๑๒ ประการ

ดังนี้
๑) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
๒) ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
๓) กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย
๔) ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน
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๗) เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙) มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐) รู จักดํารงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง

๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ

พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
ข้ึนเพ่ือเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝาย
และไมกันใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
ปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติให
เจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให
เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐ
และประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา
ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใย
สัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบัน
ท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมี
ใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวได
ท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...”

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา
ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้

๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๒) การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัย

และพัฒนาและนวัตกรรม
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๙) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

๑) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ
ผูผลิต ผูคาผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้

๑.๑) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติด
ทุกหนวยดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและ
สนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง

๑.๒) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการ
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร
รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการ
ปลอยปะละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข

๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด
(ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา
ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตอง
ไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ
ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐ
ตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขา
สูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุม
เสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด

๒) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวม
พลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้

๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแต
ละหนวยงานท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือ
ตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด
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๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุก
ข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง

๒.๓) กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
จริงจังกับการกระทําผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทําใหประชาชนมีความรูสึกวา
เจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน

๒.๔) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ี
ของแตละหนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

๒.๕) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ป
๒.๖) จัดทําขอมูลเรื่อง ท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน

ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหหา
แนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ

บุรีรัมย  สุรินทร) ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมี
สวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกร
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทํา
ขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน
เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ

จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ๑ จึงไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ

๑) เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๒) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม
๓) เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการ

คาขายชายแดน
๔) เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร : ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุด

พนจากประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓
แนวทางการดําเนินการ

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

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
Process) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ

๗. ยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดับรุรีมัย
ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวนใหม รอบป

พ.ศ. 2560)

1) วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
ศนูยกลางการทองเทีย่วอารยธรรมขอม

เศรษฐกจิมัน่คง  สงัคมเปนสขุ

2) พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร

ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจําหนาย  การสงเสริม
ทางดานการทองเท่ียว  การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
การศึกษา  การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยในทุกดาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”

3) เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิต

สินคาเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน

ธรรมาภิบาล"

4) ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม”

5) ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย
5.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.4 ยุทธศาสตรดานรักษาความม่ันคงและความสงบ
5.5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย
1) วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

บุรรีมัยเมอืงแหงกฬีา
ทรพัยากรทองเทีย่วล้าํคา
พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื
สูพืน้ฐานคณุภาพชวีติทีด่ี
ยดึวิถเีศรษฐกจิพอเพยีง

2) พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตมี

คุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู

ความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีโดย

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใจเขตจังหวัดบุรีรัมย
1. ยุทธศาสตรดานเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ชมุชนนาอยู
มุงสูคณุภาพชวีติทีด่ี

เนนวถิพีอเพยีง

๒) พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดาน

แหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
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2. สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ

4. ส ง เ สริ มและสร า งจิตสํ านึ กและตระหนั ก ในการอนุ รั กษและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

๓). จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม

ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
1. ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรดานพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี



สวนท่ีสวนท่ี ๓๓
การตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตวับงชีก้ารปฏิบตังิานการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตวับงชีก้ารปฏิบตังิาน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตํ าบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนด
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ี
สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ
โดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
ดังนี้

๑. ลกัษณะของแบบตวับงชีก้ารปฏบิตังิาน
เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ

ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการ
พัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับปจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ
(impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
การทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
(key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการ
ใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในบาง
แผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (early warning system) เพ่ือใหทราบ
ขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน
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๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม

สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแล

กิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะ
สิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาและใชเปนเกณฑพิจารณา

ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะ
เปนกระตุนขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม

๓. วตัถปุระสงคในการใชแบบตวับงชีก้ารปฏบิตังิาน
๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา
๓.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ

๔. ขัน้ตอนการดาํเนนิงานตามแบบตวับงชีก้ารปฏบิตังิาน
๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้

๔.๑ การกําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน  ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) ดังนี้

ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ท่ี ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖2)
ตัวบงชี้ท่ี ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป (๕ คะแนน)

(๓) การนําแผนไปปฏิบัติ
ตัวบงชี้ท่ี ๕ : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังนี้
คะแนน 4๐ คะแนน = ดีมาก
คะแนน 30 ข้ึนไป = พอใช
ต่ํากวา ๒๐ = ตองปรับปรุง
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ตัวบงช้ีท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

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

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได ๕ .

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย)

๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา



๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
๓ คณะกรรมการไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงาน

ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา



๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผน

ยุทธศาสตร


๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผน

ยุทธศาสตร


๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร 
๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘


มีการดําเนินการครบ ๑๐ ข้ันตอน
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ตัวบงช้ีท่ี ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวชี้วดั : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน

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

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได ๕ .

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)

การประเมินคุณภาพ
ของแผน

๑๐๐ คะแนน ๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ ๑๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๒๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕
๓.๑ วสิัยทัศน (๕) ๕
๓.๒ พันธกิจ (๕) ๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) ๑๐
๓.๔ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) ๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) ๑๕
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) ๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) ๑๕

รวม ๑๐๐ ๑๐๐
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ตัวบงช้ีท่ี ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

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

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได ๕ .

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย)

๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน



๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของ
สัดสวน



๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
รวมท้ังวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย



๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําราง

แผนพัฒนา


๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา 
๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๙


มีการดําเนินการครบ ๑๐ ข้ันตอน
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ตัวบงช้ีท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป
เกณฑตัวชี้วดั : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเตม็ ๕ คะแนน

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

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได ๔ .

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ

๙6 คะแนน ๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ 58

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ ๕
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๓
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
๕ ๕

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (๓ ป)

๓ ๓

๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

๔ ๔
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ประเด็นการพิจารณา (ตอ) คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได

๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 4
๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง ๓ 2
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ ๕ ๕
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๕ ๕

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

แบบ ยท. ๐๔
๓ ๓

รวม ๑๐๐ ๙6
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ตัวบงช้ีท่ี ๕ : การดําเนนิโครงการ
เกณฑการประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๙๐ ได ๕ คะแนน
 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๘๐ ได ๔ คะแนน
 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๗๐ ได ๓ คะแนน
 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๖๐ ได ๒ คะแนน
 ดําเนินการไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป ได ๑ คะแนน
 ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๕๐ ได ๐ คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๕ : การดําเนนิโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได 1 .

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ

รอยละ คะแนน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 123 - -

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ 54 43.90 -

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 54 43.90 -

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเมษายน 2560 ถึง
กันยายน ๒๕๖๐)

28 22.76 -

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาสามป (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

54 100123 = 43.90
สูตร 43.90 + 22.76123 100 = 54.19

สูตร
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ตัวบงช้ีท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

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

ผลการติดตามประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได 3 .

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ ผลกระทบ คะแนน

โครงการท่ีดําเนินการ
(เมษายน 2560 ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 28 มีผลกระทบ

จํานวน 2 โครงการ 3

ตัวบงช้ีท่ี 7 : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เกณฑการประเมิน : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 พึงพอใจมาก ได ๕ คะแนน
 พอใจ ได ๔ คะแนน
 ไมพอใจ ได ๓ คะแนน

ผลการติดตามประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี 7 : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได 5 .

ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได คะแนน
33,750 26,151 พอใจมาก

คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร ๕๔,๐๐๐ คะแนน
๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – ๑2,5๐๐ คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน ๑2,5๐1 – 25,0๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 25,๐๐1 – 37,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ ดังนี้
รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร

คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร
คะแนนเต็มความพึงพอใจ

100 =
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ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 6,75๐ คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 5,753 พอใจมาก

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5,181 พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 5,542 พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4,757 พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 4,918 พอใจมาก

รวม (เต็ม 33,750๐ คะแนน) 26,151 พอใจมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๘ : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
เกณฑการประเมิน : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 พึงพอใจมาก ได ๕ คะแนน
 พอใจ ได ๓ คะแนน
 ไมพอใจ ได ๐ คะแนน

ผลการติดตามประเมิน
ตัวบงช้ีท่ี ๘ : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนท่ีได ๕ .

ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได พอใจมาก67,5๐๐ 50,709

คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร ๕๔,๐๐๐ คะแนน
๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – 22,500 คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 22,500 – 45,000 คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 45,๐๐1 – 67,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ
ดังนีร้อยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร =

คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร
คะแนนเต็มความพึงพอใจ

100
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ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 7,5๐๐ คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 5,94๕ พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 5,9๐๑ พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 5,403 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ 5,781 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5,5๙2 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5,4๙๑ พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหา 5,3๗๐ พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 5,๕๗๔ พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 5,๖๕๒ พอใจมาก

รวม (เต็ม 67,5๐๐ คะแนน) 50,709 พอใจมาก

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี

ลําดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๑ ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ๕
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ๕ ๕
๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๕ ๕
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามป ๕ ๔
๕ การดําเนินโครงการ ๕ 1
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ 3
๗ ความพึงพอใจตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ๕
๘ ความพึงพอใจตามประเดน็การพัฒนา ๕ ๕

รวมคะแนน 4๐ 33
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ขอคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได 33 คะแนน  ซึ่งอยูใน

ระดับพอใจมาก โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ  ตัวบงชี้ท่ี ๕ การดําเนินโครงการ ได 1 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ขอเสนอแนะ
เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย บรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดเอาไวในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรใหผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่ง
ปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ 22.76
อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจะไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจในการดําเนินงาน  เพราะไมสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน
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แบบตวับงชีก้ารปฏบิตังิานรายโครงการ
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจาํปงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ช่ือ
โครงการ : ..............................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..................................................ตําแหนง .......................................

สังกัด : สํานัก/กอง ...............................................................................................................................

คําอธิบาย : ใหใสเครื่องหมาย ในชองท่ีเลือก

ลําดับ
ท่ี

ประเด็นการประเมิน (ตัวบงช้ี) ใช ไมใช

๑ เปนโครงการท่ีประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน

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

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

๑๐ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ข้ึนไป



สวนท่ีสวนท่ี ๔๔
ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ ๑๑ -- ๓๓//๑๑

((แบบอืน่ๆแบบอืน่ๆ :: ตามคูมอืกรมการปกครองสวนทองถิน่ตามคูมอืกรมการปกครองสวนทองถิน่))
และการตดิตามาและประเมนิคณุภาพแผนพฒันาและการตดิตามาและประเมนิคณุภาพแผนพฒันา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตํ าบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดเครื่องมือ
อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ี
ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล
แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) และรอบเดือนตุลาคม (ระหวางเมษายน – กันยายน )
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ :
ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้
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แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย............................................

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินการ ไมมีการ
ดําเนินการ

๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อจัดทําแผนพฒันาองคการบริหารสวนตาํบล


๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบล



๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล


๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพฒันา
องคการบริหารสวนตําบล



๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลรวมกับ
ประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ิน



๒ การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคการบริหาร

สวนตาํบล มาจัดทาํฐานขอมูล


๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน 
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทองถ่ิน


๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตาํบล ที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน



๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตาํบล ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด



๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบล 
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา 
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร 
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 4 ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน เมษายน 2560 – กันยายน ๒๕๖๐

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑.๑ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕60 – กันยาย ๒๕๖๐)

สวนท่ี ๒ ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)

สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย (ระหวางเดือนเมษายน 2560 ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2559 ป ๒๕60

หมายเหตุโครงการ
(เปาหมาย) ผลการดําเนินงาน โครงการ

(เปาหมาย) ผลการดําเนินงาน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 12 12 12 12
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 3 4 3
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 25 20 28 10
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 2 3 1
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 9 5 7 2

รวมท้ังสิ้น 53 42 54 28
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 79.25 51.85
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
การพัฒนา

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.
๒๕60 – ๒๕๖๓) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๖ เดือน
โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑.๑ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐)

สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป และแกไข
(ฉบับท่ี 1)

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัติ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 62 12 9.76

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 3 2.43
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 35 10 8.13
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 1 0.81
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 14 2 1.63

รวม 123 28 22.76
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การตดิตามและประเมินผลในเชงิปรมิาณ
ตามแบบตดิตามและประเมินคณุภาพแผนพฒันาทองถิน่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ขอ ๒๙
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว
๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงได
ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสงมาดวย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และ ขอ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือ
ดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอา
ผลการวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ไดตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕
วัน  นับแตวันประกาศใชแผนยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ ๑๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๒๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕
๓.๑ วสิัยทัศน (๕) (๕)
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐)
๓.๔ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) (๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕)
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕)

รวม ๑๐๐ ๑๐๐

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

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ หนา ๒๐ ขอ ๔.๓ วรรค ๓ ใหใชแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาสามป (แนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
หนา ๒๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ภายใน ๔๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนา
สามป
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ ๕
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๓
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
๕ ๕

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (๓ ป)

๓ ๓

๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ ๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๕
๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง ๓ ๓
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ ๕ ๕
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

ท่ีคาดวาจะไดรับ
๕ ๕

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

แบบ ยท. ๐๔
๓ ๓

รวม ๑๐๐ ๙๘



สวนท่ีสวนท่ี ๕๕
ผลผลกาการติดตามและประเมินผลดวยระบบรติดตามและประเมินผลดวยระบบ ee--ppllaann

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 หมวด ๖ ขอ ๒๙
ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสู
เปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน

เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหวางเดือนเมษายน –
กันยายน 2560) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงได
ดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ e-plan และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้
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รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืนเมษายน ๒๕๖๐ - กนัยายน ๒๕๖๐)

(ตามขอบัญญตัิ ประจาํป ๒๕๖๐)
องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บุรีรมัย

ยุทธศาสตร
แผนการดําเนินงาน อนุมัติตามขอบัญญัติ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%
จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 62 38,408,100 12 2,446,600 28 11,690,100 12 2,133,218.42 9 1,608,218.42 9 1,846,350

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 9 486,550 4 105,000 4 130,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต 35 16,063,120 28 13,529,212 28 13,521,112 10 8,138,843 9 8,018,843 9 8,018,843

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 3 70,000 3 80,000 3 80,000 1 20,412 1 20,412 1 20,412

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

14 9,108,000 7 618,000 7 923,000 2 472,000 2 472,000 2 472,000

รวม 123 64,135,770 54 16,778,812 70 26,344,212 28 10,874,473.42 24 10,229,473.42 24 10,229,473.42

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 123
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

 อนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติ 54
 ดําเนินการแลวเสร็จ 28

54 100123 = 43.90
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 28 100123 = 22.76

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําป ๒๕๖๐๒๕๖๐
((เมษายนเมษายน ๒๕๖๐๒๕๖๐ -- กนัยายนกนัยายน ๒๕๖๐๒๕๖๐))
((โครงการตามโครงการตามขอบญัญัติขอบญัญัติ ประจาํปประจาํป ๒๕๖๐๒๕๖๐))

ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามวงเงินตาม
สัญญาสัญญา((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบานนายปรีชา แอบ
ไธสง ถึงบานนายนิยม ซอมรัมย หมูท่ี 4 บานหนองมวง

224,000.00 224,000.00

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 6
จากบานนายสงค คดุชิตา ถึงนายกํ่า คุดชิตาและนาย
สัมพันธ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มลูสิน

149,500.00 0

3. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางทา พุดชู ถึงบานนายพิม พลยุทธ หมูท่ี 8 บาน
หนองไทร ต.ทะเมนชัย

224,000.00 0

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานนาย
หนูเหล็ง สาระบรูณ บานเลขท่ี 339 ถึงท่ีนา นายหนู
เหล็ง สาระบูรณ หมูท่ี 9 บานหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ

151,500.00 0

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี 10
จากสามแยกทางหลวงชนบทปายทางเขาหมูบาน ถึง ท่ีนา
นางวิมลรัตน หอไธสง

154,500.00 154,500.00

6. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปดจากบรเิวณศาลาประชาคม ถึง นางสกุณา
ปจจัยยะ หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ

200,000.00 200,000.00

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานนายซุม
แสนรัมย ถึง บานนายสด ทราบรมัย หมูท่ี12 บานบุตา
ริด ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

96,500.00 96,500.00

8. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบานนายบัว จําปา
แดง ถึง นางเจริญ พุมพวง หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ต.
ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

224,000.00 224,000.00

9. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอลําปลายมาศ 183,618.42 183,618.42
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินทอเมนต จาก
บานนางไร พิศเพ็ง ถึงบริเวณลําหวยบุตารดิ หมูท่ี 12
บานบุตารดิ ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บรุีรัมย

77,600.00 77,600.00

11. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินทอเมนตภายใน
หมูบาน หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา 224,000.00 224,000.00
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ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน ((ตอตอ))
12. โครงการวางทอเมนตระบบประปาภายใน
หมูบาน หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ

224,000.00 224,000.00

รวม 2,133,218.42 1,608,218.42

ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
13. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000 30,000
14. โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการ 60,000 60,000

15. อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด" 20,000 20,000
รวม 110,000 110,000

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
16. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด อบต.ทะเมนชัย 2,463,700 2,463,700

17. อาหารเสริม (นม) 1,064,478.04 1,064,478.04

18. โครงการแขงขันกีฬาประจําตาํบล "ทะเมนชัย
เกมส" ประจําป 2560 150,255 150,255

19. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก
โรคเอสด และโรคอุบัติใหม 16,650 16,650

20. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส...วัยเสี่ยง) 30,000 30,000

21. จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสงูอายุ คน
พิการ หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปไมนอยวา5
ประเภท

120,000 0

22. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันภัย
เด็กนักเรยีนในโรงเรียน 19,960 19,960

23. เบีย้ยังชีพผูพิการ 1,345,600 1,345,600
24. เบีย้ยังชีพผูปวยเอดส 22,500 22,500
25. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 2,905,700 2,905,700

รวม 8,138,843 8,018,843
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ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานสิง่แวดลอม

26. โครงการฝกอบรมการคดัแยกขยะในชุมชน 20,412 20,412

รวม 20,412 20,412
ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ี

27. โครงการงานรื้อเปลีย่นหลังคาอาคารหอประชุม
เอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อ.
ลําปลายมาศ จ.บรุีรมัย

142,000 142,000

28. โครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

330,000.00 330,000.00

รวม 472,000.00 472,000.00

รวมท้ังสิ้น 10,874,473.42 10,229,473.42

สรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจายสรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจาย

โครโครงงการการ เหตุผลเหตุผลและความจําเปนและความจําเปน หมายเหตุหมายเหตุ
ดานโครงสรางพืน้ฐานดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 6 จากบานนายสงค คุดชิตา ถึงนายกํ่า คุดชิ
ตาและนายสัมพันธ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มูลสิน

หจก.ท่ีไดงานมาทําสัญญาชา จึงทําให
การทํางานลาชา

กําลัง
ดําเนินการ

2. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางทา พุดชู ถึงบานนายพิม พลยุทธ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย

เนื่องจาก หจก.ท่ีไดงานลงงานในชวง
ฤดูฝนทําใหน้ําทวมขังในเสนท่ีจะ
กอสรางทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงสงหนังสือแจงเลื่อนลงงาน

กําลัง
ดําเนินการ

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนาย หนูเหล็ง สาระบูรณ บานเลขท่ี 339
ถึงท่ีนานายหนูเหล็ง สาระบูรณ หมูท่ี 9
บานหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

เนื่องจาก หจก.ท่ีไดงานลงงานในชวง
ฤดูฝนทําใหน้ําทวมขังในเสนท่ีจะ
กอสรางทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงสงหนังสือแจงเลื่อนลงงาน

กําลัง
ดําเนินการ

ดานดานครุดภาพชวีติครุดภาพชวีติ
4. จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ คน
พิการ หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปไมนอย
วา5 ประเภท

เนื่องจาก รอเสนอญัตติใหสภาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และมาทําสัญญา
เดือนกันยายน

กําลัง
ดําเนินการ
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รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืนเมษายน ๒๕๖๐ - กนัยายน ๒๕๖๐)

(จายขาดเงนิสะสม ประจาํป ๒๕๖๐)
องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บุรีรมัย

ยุทธศาสตร
แผนการดําเนินงาน อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%
จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 62 38,408,100 28 11,690,100 16 6,268,750 15 6,050,250 15 6,050,250
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 9 486,550 4 130,000 0 0 0 0 0 0

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 35 16,063,120 28 13,521,112 0 0 0 0 0 0
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 70,000 3 80,000 0 0 0 0 0 0
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

14 9,108,000 7 923,000 0 0 0 0 0 0

รวม 123 64,135,770 70 26,344,212 16 6,268,750 15 6,050,250 15 6,050,250

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 123
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

 อนุมัติงบประมาณ 70
 ดําเนินการแลวเสร็จ 16

70 100123 = 56.91
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ 16 100123 = 13.00

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําป ๒๕๖๐๒๕๖๐
((จายขาดจายขาดเงินสะสมเงินสะสม))

ชื่อโครงการชื่อโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบมีฝาปดพรอมขยาย
ไหลทาง หมูท่ี 4 จากบานนางเซียม รัตนชีวพงษ ถึง นาย
วสวัตติ์ ทองสิรเิรืองชัย

187,000.00 187,000.00

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 6
จากบานนายสมใจ สาทิพจันทร ถึง นางหลา วรจันทร
และ นายสงเมือง สงครามรอด ถึง นายรินทร สดีาสมา

248,000.00 248,000.00

3. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอมขยาย
ไหลทาง (โดยเทคอนกรีต) หมูท่ี 9 จากหนาโรงเรียนบาน
หนองบัว ถึง บานนางหนูเปลือง ภมูิจันทึก

620,000.00 620,000.00

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 10
จากท่ีบานนายเสริม จะช่ืนรัมย ถึง ท่ีสวนนางเปาะ นูหาร 559,900.00 559,900.00

5. โครงการเสริมผิว Asphaltic concrete หมูท่ี 11
จากบานนายชัยศิลป มีศรี ถึงบานนายสมนึก รตันชีวพงศ 981,500.00 981,500.00

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบานนาย
จันทร แซกรัมย เช่ือมถนนลาดยางสาย บร.3047
บริเวณปากทางเขาบานบุตาริด หมูท่ี 12 ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ

561,000.00 561,000.00

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบานนาง
สิมมา นูหาร ถึงท่ีสวนนายสมาน แอบไธสง ถนนทาง
หลวงชนบท บร.4037 หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ

788,800.00 788,800.00

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากบานนาย
บรรจง ละครจันทร ถึงบานนายหนวย พันนา หมูท่ี 16
บานนอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลาํปลายมาศ

143,500.00 143,500.00

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีสวนนาย
ลม หมายดี ถึงท่ีสวน นางบุตรดี สระแกว หมูท่ี 16 บาน
นอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

464,000.00 464,000.00

10. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก
หมูท่ี 17 จากบานนายบญุ เขียววิลัย ถึง บริเวณบานนาง
ทองมี ดารุสรมัย และ พ้ืนท่ีบริเวณรอบวัดทิศเหนือ ถึง
พ้ืนท่ีบริเวณรอบวัดทิศใต

221,000.00 221,000.00

11. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า (แบบมีฝาปด) พรอม
ขยายไหลทาง หมูท่ี 4 จากนางทองจันทร ยางยอดทอง
ถึง นางเซียม รัตนชีวพงษ

390,000.00 390,000.00
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ชื่อโครงการชื่อโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน ((ตอตอ))

12. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า (แบบมีฝาปด)
พรอมขยายไหลทาง หมูท่ี 4 จากนางเทียน จินดาสี ถึง
นายบุญ แซซึง

89,950.00 89,950.00

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูท่ี
8 จากหลังรร.บานหนองไทร ถึงสามแยกทางไปตําบล
บุโพธ์ิ และ นายสมัย สะเทิงรัมย ถึงนางเลี้ยง นักงาม

255,200.00 255,200.00

14. โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุกรอบหมูบาน
หมูท่ี 8 บานหนองไทร 218,500.00 0.00

15. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 12 บานบุตา
ริด 59,000.00 59,000.00

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูท่ี
16 จากท่ีสวนนายพิจิต เคลื่อนไธสง ถึงท่ีสวนนาย
สวน รอบรู

481,400.00 481,400.00

รวม 6,268,750 6,050,250

สรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจายสรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจาย

โครโครงงการการ เหตุผลเหตุผลและความจําเปนและความจําเปน หมายเหตุหมายเหตุ
1. โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุกรอบ
หมูบาน หมูท่ี 8 บานหนองไทร

เนื่องจาก หจก.ท่ีไดงานลงงานในชวง
ฤดูฝนทําใหน้ําทวมขังในเสนท่ีจะ
กอสรางทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงสงหนังสือแจงเลื่อนลงงาน

กําลังดําเนินการ



สวนท่ีสวนท่ี ๖๖
ผลการผลการวเิคราะหวเิคราะหสภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
ทองถ่ิน ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และรวมท้ังตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีหมูบานท่ีบางสวน
อยูในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปด
มากกวาระบบปดในปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้

๑. ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม
วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (Integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอง
ดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มีองคกรรัฐวิสากิจในพ้ืนท่ี เชน ธนาคาร ธกส. สาขาทะเมนชัย
(2) มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี
(3) มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ
(4) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เชน โครงการละ ๕ ลาน หมูบานละ ๒ แสน
(๕) มีศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอ ระดับทองถ่ิน

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(๑) อยูไกลจากจังหวัด ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด
(2) ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปน อบต.ขนาดกลาง มี

งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
อบต.ตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถ่ิน นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล

๒. ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคท่ีอาจจะเกิด ข้ึนได ซึ่ งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให มีการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายใน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห
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ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน โอกาส ขอจํากัด
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้

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

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง
(๒) ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน
(๓) ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
(4) ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก

ขาว ออย พืชผักสวนครัว มัน และเลี้ยงสัตว ฯลฯ
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง
(6) มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการใน

พ้ืนท่ี
(7) มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
(8) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป
(9) มีกลุมอาชีพแมบาน กลุมปุยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

๒.๒ จุดออน (W : Weakness)
(๑) คนในวัยทํางาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง ตางจังหวัดและ

ตางประเทศ
(๒) ราษฎรยากจน สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยาง

เดียวทําใหขาดรายได
(๓) ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
(4) ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ
(5) ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี
(6) ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใช

งบประมาณจํานวนมาก
(7) ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน



สวนท่ีสวนท่ี ๗๗
สรุปผลการสรุปผลการติดตามติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนาประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั ประจําปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๐
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

1. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) ประจําปงบประมาณ
2559

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย สามารถสรุปได  ดังนี้

1.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

2. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป ในปท่ีผานมา
2.1 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา

1) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 101 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 49 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.51

2) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 123 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 60 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.78

3. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) และ

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สามารถสรุปได  ดังนี้
2.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ
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4. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป และแกไข
(ฉบับท่ี 1)

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัติ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 62 28 22.76

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 4 1.63
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 35 13 8.13
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 1 0.81
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 14 4 1.63

รวม 123 50 34.96
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5. ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2559 ป ๒๕60

หมายเหตุโครงการ
(เปาหมาย) ผลการดําเนินงาน โครงการ

(เปาหมาย) ผลการดําเนินงาน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 47 30 62 28
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 3 9 4
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 53 20 35 13
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4 2 3 1
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 13 5 14 4

รวมท้ังสิ้น 123 60 123 50

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 48.78 40.65
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๖. รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐
(ตัง้แตเดือนตลุาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๐)

(ตามขอบญัญัติ ประจาํป ๒๕๖๐)
องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป อนุมัติตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 62 38,408,100 12 2,446,600.00 12 2,133,218.42 9 1,608,218.42 9 1,608,218.42

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 9 486,550.00 4 130,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 35 16,063,120.00 28 13,521,112.00 13 12,446,945.04 12 12,326,945.04 12 12,326,945.04

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 3 70,000.00 3 80,000.00 1 20,412.00 1 20,412.00 1 20,412.00

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 14 9,108,000.00 7 923,000.00 4 686,925.00 4 686,925.00 4 686,925.00

รวม 123 64,135,770.00 54 17,100,712.00 34 15,407,500.46 30 14,762,500.46 30 14,762,500.46

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 123
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

 อนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติ 54
 ดําเนินการตามขอบัญญัติ 34

54 100123 = 43.90
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ

ตามขอบัญญัติ 34 100123 = 27.64
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

ตามขอบัญญัติ
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สรปุสรปุผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณงบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๐
((ตลุาคมตลุาคม ๒๕๕๙๒๕๕๙ -- กนัยายนกนัยายน ๒๕๖๐๒๕๖๐))
((โครงการตามโครงการตามขอบญัญัติขอบญัญัติ ประจาํปประจาํป ๒๕๖๐๒๕๖๐))

ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามวงเงินตาม
สัญญาสัญญา((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบานนายปรีชา แอบ
ไธสง ถึงบานนายนิยม ซอมรัมย หมูท่ี 4 บานหนองมวง

224,000.00 224,000.00

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 6
จากบานนายสงค คดุชิตา ถึงนายกํ่า คุดชิตาและนาย
สัมพันธ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มลูสิน

149,500.00 0

3. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางทา พุดชู ถึงบานนายพิม พลยุทธ หมูท่ี 8 บาน
หนองไทร ต.ทะเมนชัย

224,000.00 0

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานนาย
หนูเหล็ง สาระบรูณ บานเลขท่ี 339 ถึงท่ีนา นายหนู
เหล็ง สาระบูรณ หมูท่ี 9 บานหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ

151,500.00 0

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี 10
จากสามแยกทางหลวงชนบทปายทางเขาหมูบาน ถึง ท่ีนา
นางวิมลรัตน หอไธสง

154,500.00 154,500.00

6. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปดจากบรเิวณศาลาประชาคม ถึง นางสกุณา
ปจจัยยะ หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ

200,000.00 200,000.00

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานนายซุม
แสนรัมย ถึง บานนายสด ทราบรมัย หมูท่ี12 บานบุตา
ริด ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

96,500.00 96,500.00

8. โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบานนายบัว จําปา
แดง ถึง นางเจริญ พุมพวง หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ต.
ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

224,000.00 224,000.00

9. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอลําปลายมาศ 183,618.42 183,618.42
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินทอเมนต จาก
บานนางไร พิศเพ็ง ถึงบริเวณลําหวยบุตารดิ หมูท่ี 12
บานบุตารดิ ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บรุีรัมย

77,600.00 77,600.00

11. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินทอเมนตภายใน
หมูบาน หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา 224,000.00 224,000.00
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ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน ((ตอตอ))
12. โครงการวางทอเมนตระบบประปาภายใน
หมูบาน หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ

224,000.00 224,000.00

รวม 2,133,218.42 1,608,218.42

ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
13. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000.00 30,000.00
14. โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการ 60,000.00 60,000.00

15. อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด" 20,000.00 20,000.00
16. อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรมัย
"โครงการจัดงาน ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง" 10,000.00 10,000.00

รวม 120,000 120,000
ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
17. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคญั
ของทางราชการ 5,000.00 5,000.00

18. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติประจําป 2560 21,100.00 21,100.00
19. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด อบต.ทะเมนชัย 2,463,700.00 2,463,700.00

20. อาหารเสริม (นม) 1,064,478.04 1,064,478.04
21. โครงการแขงขันกีฬาประจําตาํบล "ทะเมนชัย
เกมส" ประจําป 2560 150,255.00 150,255.00

22. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก
โรคเอสด และโรคอุบัติใหม 16,650.00 16,650.00

23. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส...วัยเสี่ยง) 30,000.00 30,000.00

24. จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสงูอายุ คน
พิการ หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปไมนอยวา5
ประเภท

120,000.00 0

25. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันภัย
เด็กนักเรยีนในโรงเรียน 19,962.00 19,962.00

26. เบีย้ยังชีพผูพิการ 2,699,200.00 2,699,200.00
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ช่ือโครงการช่ือโครงการ วงเงินตามสัญญาวงเงินตามสัญญา
((บาทบาท))

เบิกจายเบิกจาย
((บาทบาท)) หมายเหตุหมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ ((ตอตอ))
27. เบีย้ยังชีพผูปวยเอดส 55,500.00 55,500.00
28. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,791,100.00 5,791,100.00
29. อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม

สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรมัย 10,000.00 10,000.00

รวม 12,446,945.04 12,326,945.04
ยทุธศาสตรการพฒันาดานสิง่แวดลอม

30. โครงการฝกอบรมการคดัแยกขยะในชุมชน 20,412.00 20,412.00

รวม 20,412.00 20,412.00
ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ี

31. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา
สามป และแผนหมูบาน

6,925.00 6,925.00

32. โครงการอบรมสมัมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผูบริหารสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจาํพนักงานจาง

208,000.00 208,000.00

33. โครงการงานรื้อเปลีย่นหลังคาอาคารหอประชุม
เอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บรุีรมัย

142,000.00 142,000.00

34. โครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

330,000.00 330,000.00

รวม 686,925.00 686,925.00

รวมท้ังสิ้น 15,407,500.46 14,762,500.46
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สรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจายสรปุโครงการทีย่งัไมเบิกจาย

โครโครงงการการ เหตุผลเหตุผลและความจําเปนและความจําเปน หมายเหตุหมายเหตุ
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐานดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 6 จากบานนายสงค คุดชิตา ถึงนายกํ่า คุดชิ
ตาและนายสัมพันธ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มูลสิน

หจก.ท่ีไดงานมาทําสัญญาชา จึงทําให
การทํางานลาชา

กําลัง
ดําเนินการ

2. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางทา พุดชู ถึงบานนายพิม พลยุทธ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย

เนื่องจาก หจก.ท่ีไดงานลงงานในชวง
ฤดูฝนทําใหน้ําทวมขังในเสนท่ีจะ
กอสรางทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงสงหนังสือแจงเลื่อนลงงาน

กําลัง
ดําเนินการ

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนาย หนูเหล็ง สาระบูรณ บานเลขท่ี 339
ถึงท่ีนานายหนูเหล็ง สาระบูรณ หมูท่ี 9
บานหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

เนื่องจาก หจก.ท่ีไดงานลงงานในชวง
ฤดูฝนทําใหน้ําทวมขังในเสนท่ีจะ
กอสรางทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงสงหนังสือแจงเลื่อนลงงาน

กําลัง
ดําเนินการ

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรดานดานคณุภาพชวีติคณุภาพชวีติ
4. จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ คน
พิการ หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปไมนอย
วา5 ประเภท

เนื่องจาก รอเสนอญัตติใหสภาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และมาทําสัญญา
เดือนกันยายน

กําลัง
ดําเนินการ
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รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๐)

(ตามขอบัญญตัิ +จายขาดเงนิสะสม ประจาํป ๒๕๖๐)
องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บุรีรมัย

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป อนุมัติตามขอบัญญัติ อนุมัติงบประมาณ ตางๆ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 62 38,408,100 12 2,446,600.00 28 11,690,100 28 8,401,968.42 24 7,658,468.42 24 7,658,468.42

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 9 486,550 4 130,000.00 4 130,000 4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต 35 16,063,120 28 13,521,112.00 28 13,521,112 13 12,446,945.04 12 12,326,945.04 12 12,326,945.04

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 3 70,000 3 80,000.00 3 80,000 1 20,412.00 1 20,412.00 1 20,412.00

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

14 9,108,000 7 923,000.00 7 923,000 4 686,925.00 4 686,925.00 4 686,925.00

รวม 123 64,135,770 54 17,100,712.00 70 26,344,212 50 21,676,250.46 45 20,812,750.46 45 20,812,750.46

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 123
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

 อนุมัติงบประมาณ 70
 ดําเนินการ 50

70 100123 = 56.91
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ 50 100123 = 40.65

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
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๘. สรปุการเบิกจายงบประมาณ ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๐)

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บุรีรมัย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบจากขอบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม

หมายเหตุ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 2,133,218.42 6,268,750.00 0 8,401,968.42

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 120,000.00 0 0 120,000.00

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 12,446,945.04 0 310,000.00 12,756,945.04

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 20,412.00 0 0 20,412.00

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 686,925.00

0
0 686,925.00

รวม 15,407,500.46 6,268,750.00 310,000.00 21,986,250.46



สวนท่ีสวนท่ี ๘๘
ผลการผลการวดัคุณภาพของแผนพัฒนาวดัคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ 29 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และ ขอ 13
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.2 / ว 0600 ลงวันท่ี 29
มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 และขอ 30 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (3) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัย
การเงินและการคลังท่ีดี

ดังนั้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2563) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกลาว

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ
มีดังนี้

แบบท่ี ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน
(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
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แบบท่ี ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร

สําหรับใชเปนเกณฑในการพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไป  ซึ่งไดทําการสรุปและ
ประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประจําป
งบประมาณ 2560 ตามแนวทางและข้ันตอนท่ีกําหนดไวเปนการเรียบรอยแลว  โดยคณะกรรมการฯ
ไดดําเนินการสงแบบสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  ไปยังกลุมเปาหมายซึ้งไดแกผูนําหมูบาน และประชาชนท่ัวไปท้ัง 10 หมูบานใน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยกําหนดเกณฑการสงแบบสํารวจและประเมินผลฯตามมติ
คณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี  หรือสภาพของหมูบาน ซึ่งไดดําเนินการ
จัดสงแบบสํารวจและประเมินผลฯ  ไปจํานวนท้ัง 150 ชุด  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้

ดําเนินการประเมิน (โดยวิธีลงพ้ืนท่ีและทําการสุมประเมินประชากร)

ลําดับท่ี หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนประชากรเปาหมาย
ท่ีทําแบบประเมิน (คน)

1 4 บานหนองมวง 15
2 6 บานบริหารชนบท 15
3 8 บานหนองไทร 15
4 9 บานหนองบัว 15
5 10 บานหนองมวงนอย 15
6 11 บานหนองน้ําขุน 15
7 12 บานบุตาริด 15
8 15 บานหนองมวงใต 15
9 16 บานนอยพัฒนา 15

10 17 บานใหมอัมพวัน 15
รวมประชากรเปาหมาย 150 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา มีท้ังหมด 5 ดาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด ๙ ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
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คะแนนความพึงพอใจในแตละยทุธศาสตร X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร

(6,750 คะแนน)

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เก็บรวบรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
- การเก็บรวบรวมแบบประเมินท้ังหมด 150 ชุด
- บันทึกขอมูลจากแบบประเมินท้ังหมด 150 ชุด

วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
- วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ
- วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ประเด็นการประเมิน โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้

1. ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร 6,75๐ คะแนน (๙ x 5 x 15๐)

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – 2,25๐ คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 2,25๑ – 4,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 4,5๐๑ – 6,75๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

๒. ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 7,50๐ คะแนน (๑๐ x 5 x 150)

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – 2,5๐๐ คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 2,5๐๑ – 5,0๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 5,0๐๑ – 7,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร =

คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา

(7,5๐๐ คะแนน)

รอยละของความพึงพอใจในแตประเด็นการพัฒนา =
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คะแนนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา

(1,5๐๐ คะแนน)

๓ ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 1,500 คะแนน (๑๐ x 150)

๓.๑) ระดับคะแนน ๐ – 5๐๐ คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน 5๐๑ – 1,0๐๐ คะแนน  ระดับ  พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน 1,0๐๑ – 1,5๐๐ คะแนน  ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

- เกณฑการวิเคราะหคะแนน
๑.๑) ระดับคะแนน 50 – 59 คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 60 – 69 คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 70 ข้ึนไป คะแนน ระดับ  พอใจมาก

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมิน จํานวน 150 คน

๑.๑ เพศ ชาย จํานวน 66 คน
๑.๒ เพศ หญิง จํานวน 84 คน

๒. อายุ
๒.๑ ต่ํากวา ๒๕ ป จํานวน ๑๓ คน
๒.๒ ระหวาง ๒๕ - ๔๐ ป จํานวน ๓๓ คน
๒.๓ ระหวาง ๔๑ - ๖๐ ป จํานวน ๖๙ คน
๒.๔ มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๓๕ คน

๓. การศึกษา
๓.๑ ต่ํากวาประถม/ประถมศึกษา จํานวน ๔๗ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา จํานวน ๖๗ คน
๓.๓ ปริญญาตรี จํานวน ๓๓ คน
๓.๔ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน

๔. อาชีพ
๔.๑ รับราชการ จํานวน ๓ คน
๔.๒ รับจาง/เกษตรกร จํานวน ๔๓ คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖๕ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๙ คน
๔.๕ อ่ืนๆ จํานวน - คน

รอยละของความพึงพอใจในแตละประเด็นฯ =
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สวนท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจฯ

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 6,750 คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 5,753 พอใจมาก

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5,181 พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 5,542 พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4,757 พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 4,918 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน) 26,151 พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 85.23 - -

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 76.76 - -
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 82.10 - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 70.47 - -
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 72.86 - -

ภาพรวม 77.48
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๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 7,5๐๐ คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 5,94๕ พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 5,9๐๑ พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5,403 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ 5,781 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5,5๙2 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 5,4๙๑ พอใจมาก

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา 5,3๗๐ พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 5,๕๗๔ พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 5,๖๕๒ พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน) 50,709 พอใจมาก
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๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ประเด็นการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 79.27 - -

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 78.68 - -

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 72.04 - -

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 77.08 - -

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 74.56 - -
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 73.21 - -
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 71.60 - -

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 74.32 - -

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 75.36 - -

ภาพรวม 75.12
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๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500 คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,198 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,143 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,187 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,165 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,150 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,195 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,098 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,104 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,204 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,444 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ ๑ 1 -
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ 11 11 -



ห น า | 73

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500 คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,184 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,103 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,173 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,155 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,142 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,164 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,080 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,101 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,208 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,310 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 3 3 -
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการ 1 1 -
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500 คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,180 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,131 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,177 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,153 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,102 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,184 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,086 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,112 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,214 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,339 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ 2 1 -1
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการ 3 1 -2
3.3 แผนงานการศึกษา โครงการ 3 3 -
3.4 แผนงานสาธารณสุข โครงการ 2 2 -
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน โครงการ 10 3 -7
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ
โครงการ 5 1 -4

3.7 แผนงานงบกลาง โครงการ 3 3 -
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500 คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,108 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,103 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,147 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,175 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,159 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,185 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,098 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,104 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,200 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,279 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

4.1 แผนงานการศึกษา โครงการ 1 - -1
4.2 แผนงานสาธารณสุข โครงการ 1 1 -
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 1 - -1
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม ๖๐๐ คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,184 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,139 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,188 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,165 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,200 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,200 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,118 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,144 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,211 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,549 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ 3 1 -2
5.2 แผนงานการศึกษา โครงการ 1 1 -
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ 1 1 -
5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 2 1 -1
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๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม/งาน) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา

๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.48
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คิดเปนรอยละ 85.23)

- พอใจมากสูงสุด รอยละ 85.23 (ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน)

- พอใจมากต่ําสุดรอยละ ๗๐.47 (ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม)
 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปนรอยละ ๗5.12)

- พอใจมากสูงสุด รอยละ ๗๙.27 (มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม)

- พอใจมากต่ําสุด รอยละ ๗1.60 (ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก พบวาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยไมไดดําเนินโครงการฯ  จํานวน 20 โครงการ

๔. การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๑ วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยแบงชวงของผลการประเมินออกเปน ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.48

๔.๒ วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินท่ีได
จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ ๔.๑ จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึง

พอใจมากตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมากกวาปท่ีผานมา  เหตุผลท่ีทําใหผลการ
ประเมินสูงกวาป ท่ีผานมานั้น  อาจจะมาจากองคการบริหารสวนตําบลสามารถแกไขปญหา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และมีโครงการโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยขอมูลท่ีจะทํา
ใหหาสาเหตุไดคือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  พบวาองคการบริหารสวนตําบลได
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๐) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 จํานวน
123 โครงการ  ซึ่งเปนโครงการ/กิจกรรม/งาน ท่ีผานการประชาคมทองถ่ินและประชาคมตําบลแลว
องคการบริหารสวนตําบลสามารถตั้งงบประมาณและอนุมัติงบประมาณโครงการฯตามขอบัญญัติ
จํานวน 54 โครงการฯ  คิดเปนรอยละ 43.90 สามารถดําเนินการโครงการฯ ไดท้ังหมด 34
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โครงการฯ คิดเปนรอยละ 27.64 จากงบประมาณรายจายท่ีอนุมัติงบประมาณแลว  ไมสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดตั้งไว  จํานวน 59 โครงการฯ นอยกวาปท่ีผานมา

๕. ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ดังนี้
๕.๑ ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ควรบรรจุโครงการท่ีสามารถดําเนินการจริงได เนื่องจาก

งบประมาณท่ีผลักมาแตละปก็ไมไดเยอะ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา
๕.๒ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุก

ยุทธศาสตรใหบรรลุผลสําเร็จใหมากกวานี้
๕.๓ หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชน

เขาใจ และตองหาทางแกปญหาใหกับประชาชนได  เม่ือประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลว
ก็จะทําใหประชาชนมีความพึงพอใจใจตอ อบต. ดีข้ึน

5.4 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดตามท่ีไดแสดงในผลการประเมิน
ความพึงพอใจขางตนแลว
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