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ค าน า  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาต าบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ (e plan) และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ  

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

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที ่“กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
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ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ  

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565    
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จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง 
กันยายน ๒๕๖3) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น   และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
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หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

 
2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอ่เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุน
ส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่  
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กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    

  

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
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(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ 

การคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2651  

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2651 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   

 
ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61  
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ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลว 3 พ.ย. 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 ลว 19 ม.ค. 2561 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

5.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

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

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   



9 
 

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

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

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด า เนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

5.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต 
อบต.ดงสุวรรณ นั้นมีหมู่บ้าน 11 หมู่ ซึ่งอยู่ในเขตต าบลดงสุวรรณ ทั้ง 11 หมู่บ้าน  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์

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

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

5.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ  
       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
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ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม ่
 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

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

6.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถ
ติดตามเปน็รายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
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รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

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

 
6.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   แผนการด าเนินการ  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ    ดังนี้   

7.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

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

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

7.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ต าบล 

       ดงสุวรรณในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต. 
               ต าบลดงสุวรรณ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

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

 
8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร   
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง  
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะหจ์ะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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


14 
 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ 
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

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

 
9. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ     

 
๑  นายเสร ี ดอนศรีแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ 
๒  นายสมศักดิ์  ไชยวงค์       สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ           กรรมการ 
๓  นายสายัณห์  แก้วเทพ              สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ    กรรมการ    
๔  นายธีรพงศ์ แก้วเทพ              สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ                  กรรมการ 
๕  นายอรุณ ธิมา         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
๖  นายมานพ จ ารัส         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
๗  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดง     ผู้แทนหน่วยงาน                กรรมการ 
๘  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสุวรรณ  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
๙  นางเรือนค า   ปรีชา            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
๑0 นายวิรัตน ์ บุญประเสริฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
๑1 นางสาวนันท์นภัส  บุญประเสริฐ   หัวหน้าส านักปลัด            กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา  

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

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า   
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศ โดยได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 

3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

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

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

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
                         (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ 
                          ด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑   
                          แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  ๘  
                         ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
4. ค่านิยมหลักของคนไทย 

 
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก  
      อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความ  
      พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตาม 
      หลักของศาสนา 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
5. นโยบายของรัฐบาล 

 
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์  
     อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
       ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และ

ผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน  การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้า
สู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ   ยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก

จิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏ

เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุ

ตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอ านาจ

หน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
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พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 

2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
3.พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาการค้า การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 
                               สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาเมือง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. สร้างสังคมเอ้ืออาทรภายใต้อัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 

2. ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
3. พัฒนากลไกอ านวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
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7. ยุทธศาสตร์การพัมนาอ าเภอดอกค าใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุน  และการส่งเสริมการ 
                                  ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์    ๑. ประชาชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขี้น 

         ๒. เกษตรปลอดภัยช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
         ๓. เพ่ิมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร น าไปสู่การท าเกษตรปลอดภัย เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวใน 
           ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ 
กลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนให้มีทักษะการอยู่ร่วม

สังคมอย่างปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   : พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข การลด 
                     ต้นทุนการผลิต มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีเส้นทางคมนาคม มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
กลยุทธ์  ๑.พัฒนาเมือง 

        ๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
         ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔   : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์  ๑. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ าอย่างเป็นระบบ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า ชุมชน และเมือง 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
2. พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 

การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการพัฒนา 
 เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างหลักประกันความ 
     มั่นคง 
6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปกป้อง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ 
คนในชาติ 

2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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10. แผนชุมชน   

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้

ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ อบต.   ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผน
ชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคูคลอง  จัดหาแหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ 
     ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรง 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  หมอกควันไฟป่า  
๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง 
      สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ต าบลดงสุวรรณน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ภายใต้วิถี เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาในด้านต่างๆโดยก าหนด พันธกิจหลัก จ านวน 7 พันธกิจ ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต  
     ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการเรียนรู้ของประชาชน 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพน าไปสู่การมีคุณภาพที่ดี มี 
     ความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐานความเท่าเทียมในด้านสวัสดิการสังคม 

พันธกิจที่ 3 สร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดแนวทางพระราชด าริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือฃ 

     สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ 

     ต้องการของประชาชน 
พันธกิจที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วน 

     ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม  

     จริยธรรม ตามหลัการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้ สะดวกรวดเร็ว และมีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทางการการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า   
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น    
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
5. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการป้องกันควบคุมโรค 
6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตในยุคประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.  อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
     2.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน  
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

1. ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 “ดงสุวรรณ  สังคมดี  สิ่งแวดล้อมดี  คุณภาพชีวิตดี  ประชาชนมีส่วนร่วม” 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค     บริโภค และ

น้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 วางระบบท่อ รางระบายน้ า บริเวณถนน ซอย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมี

สภาพแวดล้อมที่ดี 
 จัดสรรที่สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 ส่งเสริมพัฒนาสถานที่จ าหน่ายสินค้า ตลาดสด ให้สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม 
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 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน 
 สนับสนุนให้ผู้ยากไร้ ขาดที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในสภาพแวดล้อมที่ดี

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการและสร้างความมั่นคงใน

การด าเนินชีวิต 
 ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้น าความรู้มาปรับปรุง

ความเป็นอยู่และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท านาซึ่งเป็นอาชีพหลัก ให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีต้นทุน

การผลิตที่ลดลง 
 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลให้มีบทบาทในการพัฒนาความรู้

แก่เกษตรกร และส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
 สนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภาพ และจัดหาตลาดรองรับให้เพียงพอ 
 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่ม เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองใน

การจ าหน่ายผลผลิต 
 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบ

อาชีพและสร้างรายได้ 
4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน สปสช. และการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. เพ่ือให้

การดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมการรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 

โรคเอดส์ รวมทั้งโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม เช่น การ

ป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า การคัดแยกและลดปริมาณขยะ 
 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูก วิธีเพ่ือลด

ปัญหาสภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่การออกก าลัง

กาย และการพักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา 
 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อม

ทางอารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการท่ีจะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ 



27 
 

 สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา สื่อการเรียนการสอนรวมถึงอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลดงสุวรรณ 

 สนับสนุนการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
ด้อยโอกาส ให้ได้รับทุนการศึกษา 

 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนด้วยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย 
ลานกีฬา สวนสุขภาพ 

 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้เรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฯลฯ เพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอย

กระทง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา การจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนา และภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 พัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองขวางให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ใสสะอาด และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน ตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการปรับปรุงระบบการ

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการคลัง ยึดหลักซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ 
 ท างานเชิงรุก รับฟังปัญหาของประชาชน ท างานโดยบูรณาการ ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลให้มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการบริการให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 3  

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators)  

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

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
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๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม เหลานั้น

จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ้นให้   
ขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
4.1 ก าหนดประเด็นการพิจารณา 
4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินประเด็นการพิจารณา 
4.3 ด าเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
4.4 สรุปผลการประเมินประเด็นการพิจารณา 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จากประเด็นการพิจารณา 
 

4.1  การก าหนดประเด็นการพิจารณา   
 

(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) การน าแผนไปปฏิบัติ  
 

4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 

(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(100 คะแนน) 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ข้อมูลสภาพทั่วไป (20 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ( 20 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :  ยุทธศาสตร์ ( 60 คะแนน) 

 (2)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

(10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา (60 คะแนน) 
(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
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4.3 ด าเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
 

(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมลูสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เชน่ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับ 
จ านวนประชากร และอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสขุ 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารพื้นฐาน เช่นการคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจทอ้งถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือ
การใช้ขอ้มูลจาก จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแกไ้ขปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(3) (3) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและTHAILAND 4.0 

20 

(5) 
19 

(4) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณะ
สุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรราชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์พัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 

(อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ THAILAND 4.0 

60 
(10) 

 

57 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ THAILAND 4.0 

(10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และTHAILAND 
4.0 

(10) 
 

(10) 
 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงถึงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

(4) 
 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจนความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ

(5) (4) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) (4) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) (5) 

รวมคะแนน  100 96 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 

การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้ SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยน 

แปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยา 

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการ
จริงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร ่จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม ่ซึง่เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 

2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 

10 9 

4.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ (SWOT Analysis/Demand 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกันกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

60 
(5) 

  

   

   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจง 

(5) (5) 
  
  
  

  
  
   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การการตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
  
  

สภาพที่อยากได้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มีผลผลติ
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไหร่ 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

5.4 โครงการมีความสอด 

คล้องกับแผนยุทธศาสตร ์ 

20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 
 

 

(5) 
 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (1) โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยดึเปา้หมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายแนวทางการพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุ
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 2) การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5.โครงการพฒันา (ต่อ)  
5.6 โครงการมีความสอด 
คล้องกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน จากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

(5) (5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 
    

    
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักการราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) (5) 
  
  
  

  
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กับวัตถุประสงค์และผลท่ีได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : KPI) ท่ีสามารถ
วัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) 
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวม  100 97 
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 (3) การน าแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9 : การด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ได้  50  คะแนน     
ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40   ได้  40  คะแนน 
ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป     ได้  30  คะแนน     
ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30   ไม่ได้คะแนน 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการ
ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการน า
โครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 29 16,447,000 87 32,306,000 101 36,586,000 134 61,830,000 74 54,500,000 

การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

39 1,944,980 39 1,874,980 39 1,874,980 39 1,874,980 39 2,144,980 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 

ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 

การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

29 14,469,000 29 14,469,000 29 14,769,000 29 14,769,000 29 14,949,000 

รวม 110 33,151,980 168 48,940,980 182 53,520,980 215 78,764,980 155 71,884,980 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ปี 2563 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จ านวนเงิน 2,874,550 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
38 โครงการ จ านวนเงิน 2,581,990 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 1,687,500.00 12 1,581,500.00 
การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14 753,556.00 14 753,556.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 28,662.00 2 28,662.00 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 60,877.00 3 60,877.00 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7 157,395.00 7 157,395.00 

รวม 39 2,687,990.00 38 2,581,990.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการก่อหนี้
ผูกพันธ์ ลงนามในสัญญา ดังนี้  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ หมู่
ที่ 11 (ซอยโบสถ์ครสิต์) 

100,000.00 97,000.00 97,000.00 3,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
อบต.ดงสุวรรณ (ห้องน้ า ชาย – 
หญิงช้ันล่าง) 

106,000.00 105,500.00 105,500.00 500.00 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่
พัก หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อม ซอย 
11) 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไมม่ีฝาปดิ 
หมู่ที่ 2 (ซอย 1314) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไมม่ีฝาปดิ 
หมู่ที่ 3 (ซอย 12) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไมม่ีฝาปดิ 
หมู่ที่ 4 (ซอย 16/2 ) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไมม่ีฝาปดิ 
หมู่ที่ 5 (ซอย 22) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ
และวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6 (ซอย 
30) 

123,000.00 120,000.00 120,000.00 3,000.00 

10. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 15 หมู่ที่ 8 
เชื่อม หมู่ที่ 3) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ถังเก็บน้ าใสพร้อม
ระบบควบคมุการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า) 

107,000.00 106,000.00 106,000.00 1,000.00 

12. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุกเกลีย่แต่งเรียบ หมู่ท่ี 10 (สาย
หลังวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
อบต.ดงสุวรรณ 

464,000.00 463,500.00 463,500.00 500.00 

14. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 40,000.00 33,306.00 33,306.00 6,694.00 

15. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000.00 4,634.00 4,634.00 366.00 

16. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

แข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียน ( 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง ) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

17. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรยีน
คุณภาพ (โรงเรียนบ้านดง) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

18. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
บ้านดง) 

380,000.00 320,880.00 320,880.00 59,120.00 

19. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

68,000.00 33,224.00 33,224.00 34,776.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัหาหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

8,000.00 4,600.00 4,600.00 3,400.00 

21. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

12,000.00 6,900.00 6,900.00 5,100.00 

22. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัหาหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

8,000.00 4,600.00 4,600.00 3,400.00 

23. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกู
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

35,550.00 35,550.00 35,550.00 0.00 

24. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

25. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

15,000.00 14,717.00 14,717.00 283.00 

26. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
กลุ่มสตร ี

15,000.00 14,820.00 14,820.00 180.00 

27. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 3,000.00 325.00 325.00 2,675.00 

28. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมคัดแยกและลด
ปริมาณขยะมลูฝอยในชุมชน 

30,000.00 17,147.00 17,147.00 12,853.00 

29. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

20,000.00 11,515.00 11,515.00 8,485.00 

30. ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

15,000.00 14,877.00 14,877.00 123.00 

31. ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างแนวกันไฟป่า 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

32. ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

33. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

87,000.00 87,000.00 87,000.00 0.00 

34. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพ
และบูรณาการแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 8,390.00 8,390.00 11,610.00 

35. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

20,000.00 18,882.00 18,882.00 1,118.00 

36. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

12,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 

37. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งความรูด้า้น
กฎหมายเบื้องต้น 

20,000.00 591.00 591.00 19,409.00 

38. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

5,000.00 3,432.00 3,432.00 1,568.00 

39. การบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจดันิทรรศการงานวันดอก
ค าใต้งาม 

30,000.00 29,100.00 29,100.00 900.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 101 36,586,000.00 16 1,800,000.00 13 1,687,500.00 12 1,581,500.00 

2.การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39 1,874,980.00 27 1,066,750.00 14 753,556.00 14 753,556.00 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 180,000.00 2 50,000.00 2 28,662.00 2 28,662.00 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 111,000.00 6 61,000.00 3 60,877.00 3 60,877.00 
5.การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 29 14,769,000.00 16 804,000.00 7 157,395.00 7 157,395.00 

รวม 182 53,520,980.00 67 3,781,750.00 39 2,687,990.00 38 2,581,990.00 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้   50  . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563) 

39 58.2 50 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  50  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได ้ 40 คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  30คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้  50    

โครงการที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการ 
( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)   

- ไม่มีผลกระทบ 50 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 
 

ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น 
100 96 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100 97 

3 การน าแผนไปปฏิบัติ 100 100 
รวมคะแนน 300 293 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  293  คะแนน   
เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 39 โครงการจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณทั้งหมด 67 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 58.2 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) โดยนับเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่
ใช้งบประมาณ และมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 28 โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูง
นัก ทั้งนี้ สาเหตุจากงบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้
ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ให้เคร่งครัดเป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
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เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด าเนินการ สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน  จึง
ต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือ 
พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนด้วย 
 
5.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
 
 

การประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 58.20 ของแผนการด าเนินงาน สามารถประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ มีดังนี้  

 แบบที่ 1    การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณในภาพรวม  

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ 1    การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :   แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือไตรมาสที่ 
1 - 4 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2563)  
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 29 16,447,000.00 87 32,306,000.00 101 36,586,000.00 
การพัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

39 1,944,980.00 39 1,874,980.00 39 1,874,980.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 180,000.00 7 180,000.00 7 180,000.00 

ความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6 111,000.00 6 111,000.00 6 111,000.00 

การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

29 14,469,000.00 29 14,469,000.00 29 14,769,000.00 

รวม 110 33,151,980.00 168 48,940,980.00 182 53,520,980.00 
 

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 101 36,586,000.00 16 1,800,000.00 13 1,687,500.00 12 1,581,500.00 

2.การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39 1,874,980.00 27 1,066,750.00 14 753,556.00 14 753,556.00 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 180,000.00 2 50,000.00 2 28,662.00 2 28,662.00 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 111,000.00 6 61,000.00 3 60,877.00 3 60,877.00 

5.การบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 29 14,769,000.00 16 804,000.00 7 157,395.00 7 157,395.00 

รวม 182 53,520,980.00 67 3,781,750.00 39 2,687,990.00 38 2,581,990.00 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕63 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 1,687,500.00 12 1,581,500.00 
การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14 753,556.00 14 753,556.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 28,662.00 2 28,662.00 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 60,877.00 3 60,877.00 

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7 157,395.00 7 157,395.00 
รวม 39 2,687,990.00 38 2,581,990.00 

 

 

 ส่วนที่  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนงบประมาณมีไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานตามโครงการ 
๒. เจ้าหน้าปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ แต่ละต าแหน่งต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่แล้วต้องรับผิดชอบงานอื่น

ควบด้วย  
๓. มีโครงการที่ความต้องการเร่งด่วนมาก 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ธันวาคม 2563  
   

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
(เฉพาะปี 2563) 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

2563 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 16 13 
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 14 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 2 
4. ความมั่นคงและการรักษาคงามสงบเรียบร้อย  6 3 
5. การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  16 7 

รวม 67 39 
 

4. เปรียบเทียบร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

(เฉพาะปี 2563) 

จ านวน
โครงการที่ได้
ปฏิบัติ 2563 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 16 13 81.25 
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 14 51.85 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 2 100.00 
4. ความมั่นคงและการรักษาคงามสงบเรียบร้อย  6 3 50.00 
5. การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  16 7 43.65 

รวม  67  39 58.20 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  

      ในภาพรวม  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ (ตามแบบที่ 3/2) จ านวน 100 คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) 
1. เพศ  

ชาย 44 
หญิง 56 

2. อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 21 
20 – 30 ปี  11 
31 – 40 ปี  21 
41 – 50 ปี  16 
51 – 60 ปี  29 

มากกว่า 60 ปี  2 
3. การศึกษา  

ประถมศึกษา  34 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 

อนุปริญญา 0 
ปริญญาตรี 26 

สูงกว่าปริญญาตรี  2 
อ่ืน ๆ  15 

4. อาชีพ  
รับราชการ 10 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 23 

รับจ้าง 11 
นักเรียน/นักศึกษา 24 

เกษตรกร  22 
อ่ืน ๆ  2 
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1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณในภาพรวม  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 83 17 0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 83 17 0 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 79 21 0 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 81 19 0 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72 28 0 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 77 23 0 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  86 14 0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  83 17 0 

ภาพรวม 80.5 19.5 0 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  

      ในแต่ละยุทธศาสตร์   

ค าชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ (ตามแบบที่ 3/3) จ านวน 100 คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
1. เพศ  

ชาย 44 
หญิง 56 

2. อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 21 
20 – 30 ปี  11 
31 – 40 ปี  21 
41 – 50 ปี  16 
51 – 60 ปี  29 

มากกว่า 60 ปี  2 
3. การศึกษา  

ประถมศึกษา  34 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 

อนุปริญญา 0 
ปริญญาตรี 26 

สูงกว่าปริญญาตรี  2 
อ่ืน ๆ  15 

4. อาชีพ  
รับราชการ 10 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 23 

รับจ้าง 11 
นักเรียน/นักศึกษา 24 

เกษตรกร  22 
อ่ืน ๆ  2 
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2. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ใน ด้านการพัฒนา 

เศรษฐกิจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.58 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.14 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.50 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.42 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.46 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  9.42 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  9.54 

ภาพรวม 9.40 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ใน ด้านการพัฒนา 

สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.34 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.82 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.14 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.46 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.48 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.46 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  9.60 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  9.62 

ภาพรวม 9.36 
3. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ใน ด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.54 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.92 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.68 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.56 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.44 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  9.60 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  9.60 

ภาพรวม 9.45 
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4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ใน ด้านความม่ันคง  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.62 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.58 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  9.52 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  9.76 

ภาพรวม 9.55 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ใน ด้านการบริหาร 

จัดการให้มีประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.54 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.82 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.52 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.56 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.62 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  9.72 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  9.64 

ภาพรวม 9.45 
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แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    

ค าชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรรณ โดยก าหนดให้มีการ
เก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ (ตามแบบที่ 3/4) จ านวน 100 คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
1. เพศ  

ชาย 44 
หญิง 56 

2. อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 21 
20 – 30 ปี  11 
31 – 40 ปี  21 
41 – 50 ปี  16 
51 – 60 ปี  29 

มากกว่า 60 ปี  2 
3. การศึกษา  

ประถมศึกษา  34 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 

อนุปริญญา 0 
ปริญญาตรี 26 

สูงกว่าปริญญาตรี  2 
อ่ืน ๆ  15 

4. อาชีพ  
รับราชการ 10 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 23 

รับจ้าง 11 
นักเรียน/นักศึกษา 24 

เกษตรกร  22 
อ่ืน ๆ  2 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย 9.58 
2) มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  9.18 
3) ระยะเวลาการได้รับบริการ 9.52 
4) ความสุภาพในการให้บริการ 9.64 
5) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 9.48 
6) การจัดสถานที่รอให้บริการ 9.48 
7) มีน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ  9.54 
8) ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ   9.48 
9) สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 9.62 
10)  การจัดล าดับการให้บริหารมีความยุติธรรม  9.68 

ภาพรวม 9.52 
 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
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ส่วนที่ 4  

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

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

1. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี ้
(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 96 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที่ 1  :  ข้อมูลสภาพทั่วไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ 20 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  :  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 19 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 57 คะแนน  

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 97 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 10 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนน

เต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 10 

คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 60 คะแนน  

(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ 50 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10:  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 

คะแนน ได้ 50 คะแนน 
2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้ 96 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้ 97 คะแนน 
3. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้
ดังนี้   

โครงการที่บรรจุในแผน (นับเฉพาะปี 2563) จ านวน 182 โครงการ น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.81  และองค์การบริหารส่วนต าบลดง
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สุวรรณ สามารถน าโครงการไปด าเนินการได้ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.43 ของโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (นับเฉพาะปี 2563) และร้อยละ 58.20 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  293  คะแนน   
เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 39 โครงการจากโครงการทั้งหมด 182 
โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 21.43 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยนับเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และมี
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 28 โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุ
จากงบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็น
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
เอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 
2563 ให้เคร่งครัดเป็นไปตามแผนด าเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด าเนินการ 
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุม
และครบถ้วน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพ่ีน้องประชาชนต าบลดงสุวรรณในเรื่องนั้นๆด้วย 
 
4. ผลการประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
 (1) การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินการตามแบบ
ครบถ้วน  
 (2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 182 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
53,520,980 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 67 โครงการ 3,781,750 บาท ด าเนินการ จ านวน 
39 โครงการ 2,987,990 (อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ 106,000 บาท)  
 (3) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผน  (ปี 2563) 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 2563 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 16 13 81.25 
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 14 51.85 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 2 100.00 
4. ความมั่นคงและการรักษาคงามสงบเรียบร้อย  6 3 50.00 
5. การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  16 7 43.65 

รวม  67  39 58.20 
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 (4) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณใน
ภาพรวม พึงพอใจมาก ร้อยละ 80.5 พอใจ ร้อยละ 19.5 และไม่พอใจ ร้อยละ 0 โดยแยกเป็นความพึงพอใจ
ตามประเด็น ดังนี้  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 83 17 0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 83 17 0 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 79 21 0 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 81 19 0 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72 28 0 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 77 23 0 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  86 14 0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  83 17 0 

ภาพรวม 80.5 19.5 0 
  
 (5) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ก าหนดค่าความพึงพอใจ 10 คะแนน แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ 9.40 คะแนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ 9.36 คะแนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ 9.45 คะแนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ 9.55 คะแนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้ 9.45 คะแนน  
 
 (6) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ดังนี้  

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย 9.58 
2) มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  9.18 
3) ระยะเวลาการได้รับบริการ 9.52 
4) ความสุภาพในการให้บริการ 9.64 
5) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 9.48 
6) การจัดสถานที่รอให้บริการ 9.48 
7) มีน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ  9.54 
8) ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ   9.48 
9) สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 9.62 
10)  การจัดล าดับการให้บริหารมีความยุติธรรม  9.68 

ภาพรวม 9.52 
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5.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคาร 
ธกส. สาขาดงสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ อยู่ในพ้ืนที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
แต่ยังมีอุปสรรค เช่น บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ
ของจังหวัด มีงบประมาณในการพัฒนาที่จ ากัด ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ าผลผลิต
ทางการเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า  

5.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง และไม่มี
โรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น  

 
6. การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 
 6.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประเมินได้คะแนน 96 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 6.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประเมินได้คะแนน 97 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 
7.  ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม 
 ปัญหา 

1) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการเกษตร 
2) ที่กักเก็บน้ ามีไม่เพียงพอเพ่ือใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

อุปสรรค 
1) อบต. ต้องใช้รถส่งน้ าบริการประชาชนจากอ่างเก็บน้ าหนองขวาง โดยเฉพาะฤดูแล้ง 
2) อบต. ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 

ข้อเสนอแนะ  
1) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า  
2) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า  
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8.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
 ปัญหา  

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพ ท าให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้เพียง ร้อยละ 58.20 (ค านวณ
ร้อยละตามแผนการด าเนินงาน) ซึ่งมีโครงการบางส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการ 

อุปสรรค  
1) ประชาชนในเขต อบต. มีปัญหาความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
2) อบต. มีงบประมาณที่จ ากัด 

ข้อเสนอแนะ  
1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณนี้ ควรด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป   

 
 

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

 

 

 

 


