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ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขทราบ  คณะกรรมการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสุข  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ต่อไป  
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ส่วนท่ี๑ 
บทน า 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 - แก้ไขเพ่ิม เติม พ.ศ.2552 ฉบับที่ 6 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้ านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับ
การวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้
ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบ
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ติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือ
ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่ง
ที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น     

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3)   

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขจึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
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ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น
หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ท รั พ ย าก รที่ ใช้ โค ร งก าร  ( input) ก ารติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ระบ วน ก ารน าน โ ย บ าย ไป ป ฏิ บั ติ 
(implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย (policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

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

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เ งิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 
๒๕59 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”    

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   

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

 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บรหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
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ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 
(๓)  

ขั้นตอนที่ ๕ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.๒๕61   ข้อ ๑3 (๕)   
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้   

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

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

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

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

➢คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้   

๕.๑  กรอบเวลา (time &timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

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

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่     
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชนแผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ พัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น     
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตร 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการ
ด ารงชีวิต   

๕)  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและ

ถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย 
๖)  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป   

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศในภาพรวม 
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) 
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุขนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขและเขต อปท.ข้างเคียง  
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง 
➢ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม  
 
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา    
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 
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๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส รายหกเดือน และรายปี
ได้  ดังนี้ 

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

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

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  -  มีนาคม 
   (2)  เดือน  เมษายน -  กันยายน 
  ระยะ  12 เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  -  กันยายน        
  

(๔)  เครื่องมืออันได้แก่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
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(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

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

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี  

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
   สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ดังนี้ 

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

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

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุขในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

http://www.dla.go.th/
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลศรีสุขในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ    
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

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

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการด าเนินโครงการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   
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  ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไมป่ระสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  
๙.๑  นายทองล้วน  เหล่าทา  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ          ประธานคณะกรรมการ 
๙.๒  นายสมบัติ    เหล่าวงษ ี  ต าแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที๑่๓                รองประธาน 
๙.๓  นายทองสุข   แสนพินิจ  ต าแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่๑๖  กรรมการ 
๙.๔  นายพงษ์อนันต์  สีใส  ต าแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่๑๐  กรรมการ 
๙.๕  นายสนอง     ค าควร  ต าแหน่งตัวแทนประชาคม  กรรมการ 

 ๙.๖  นายเปรมชัย    สีละวัน  ต าแหน่งตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
 ๙.๗  เกษตรประจ าต าบลศรีสุข  ต าแหน่งเกษตรประจ าต าบล  กรรมการ 
 ๙.๘  ผอ.รพ.สต. ต าบลศรีสุข   ต าแหน่งผอ.รพ.สต. ต าบลศรีสุข  กรรมการ 

๙.๙  นางรัชนี    ชาภูค า    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง           กรรมการ 
๙.๑๐  นายบุญเหลือ  นิละคร  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙.๑๑  นางสาวมยุรี  จอมศรีกระยอม ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ

 ๙.๑๒  นายเตชภณ  นามบัวศรี  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ 
๙.๑๓  จ่าสิบต ารวจวิทยา มาตย์นอก ต าแหน่งรองปลัดฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ   

     กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
๑๐.๑  นายทองล้วน     เหลา่ทา  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒  นายสมบัติ        เหลา่วงษ ี ต าแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที๑่๓   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓  จ่าสิบต ารวจวิทยา มาตย์นอก ต าแหน่งรองปลัด อบต.ฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ      

           อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

*********************************************** 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนยุทธศาสตร ์

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒    
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียด
ดังนี้   

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

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

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

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก      
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

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

 
วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์     

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์         
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

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

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

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย    
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน ใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์     ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด 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 การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
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๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคม ีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

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

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

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

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 6.1 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
 วิสัยทัศน์ 

“มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร
และพลังงานทดแทนของประเทศ  และประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอ้ือต่อการผลิตและการแปรรูปเกษตรอาหารและเกษตร
พลังงาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างการผลิตเกษตรอาหารและเกษตรพลังงานทดแทน 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  และกลุ่มอาชีพ 
4. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปเกษตร 
5. พัฒนาระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และท่องเที่ยวเชิง 

สร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล   
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและท่องเที่ยวในจังหวัด 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาด 
3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากอุตสาหกรรมและเกษตรอย่างเป็นระบบ 
5. สร้างความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างรายได้จากอาชีพเสริมและลดรายจ่าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อความมั่งคงทางอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท์  
      แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงามและส านึกสาธารณะให้ประชาชน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีงามของสังคม 
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้หลักนิติธรรมและคุณธรรม 
  

๗.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
    7.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล  ประชาชนเป็นสุข  อยู่รอดปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง  รู้เท่าทัน  พัฒนา
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 
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7.2  พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 
2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  แหล่งน้ าสาธารณะ  และสาธารณูปโภค 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
6. สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
7. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
8. สนับสนนุชว่ยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

7.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1.  เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     2.  เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
     3.  เพ่ือสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
     4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด  

  
8.แผนพัฒนาอ าเภอกันทรวิชัย 
 วิสัยทัศน์ อ าเภอกันทรวิชัย 
 “กันทรวิชัยเมืองพระ การเกษตรฟูเฟ่ือง สถาบันการศึกษาหนุนเนือง พลเมืองอยู่เป็นสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
     2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกๆภาคส่วนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 
     2)  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมอยู่เป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
 กลยุทธ์ 1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
     2)  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3)  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสังคมโดยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม  
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9. แผนพัฒนาต าบล 
 วิสัยทัศน์ 
 “ เน้นการมีส่วนร่วมและบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) การส่งเสริม การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
3) การจัดการศึกษา 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6) การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การก่อสร้างอ่ืนๆ 
7) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
8) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความ

ปลอดภัย 
10)  การจัดการบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
11)  การส่งเสริมกีฬา 
12) การบ ารุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
13)  การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
14)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     ๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง  เส้นทาง  คมนาคมขนส่งภายในต าบล 
     ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ 

               ๓. การปรับปรุง / ซ่อมแซม / บ ารุงรักษา   ประปา  และการจัดการแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และงานประเพณี 
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม   
4. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์  คนพิการ  คนชรา ผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง 
2. สร้างความเข้มแข็งชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 
3. การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัด น้ าเสีย 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน  และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและศักยภาพด้านเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
1. ส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
2. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
1. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การบริหารงาน อบต.ให้มีประสิทธิภาพ 
3. การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

๑๐.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

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

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

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  
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๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   
 
11. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้และบริการ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และเพ่ิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาด้านเกษตร 
 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริฯ 
 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 6) การส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 8) การส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10) ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา 
 11) ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา 
 12) การส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 13) การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 14) ส่งเสริม สร้างจิตส านึก และอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15) การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 16) การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 17) การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประสิทธิภาพ 
 18) การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
12.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข โดยมี
สาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายที่กล่าวมานี้ ผมและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะน านโยบายที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อจะน าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 ทั้งนี้ ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสุข ให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
    

จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
        

    จ่าสิบต ารวจ      วิทยา   มาตย์นอก 
      (วิทยา   มาตย์นอก) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนท่ี 3 
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท าฐานข้อมลู ✓  
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่อดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส รายหกเดือน และรายปีได้   
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  ราย ๖  เดือน        
และรายปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  (รอบเดือน ตุลาคม  2560 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)   
   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม     2560)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม     2561) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน   2561)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

1.3 รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  2560 -  มีนาคม   2561 
   (2)  เดือน  เมษายน 2561 -  กันยายน 2561 
 1.4 รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12 เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561      
    
ส่วนที่  ๒    ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน
อนุมัติ

งบประมาณ 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 173 18 - - - 
๒.การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 57 16 - - - 
๓.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 46 21 - - - 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  25 4 - - - 
๕. การพัฒนาสาธารณสุข 43 6 - - - 
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร 123 39 - - - 

รวมทั้งสิ้น 467 104 - - - 
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดร้ับเงินอุดหนุน 

       ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

๑ เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ✓   ๘,๑๑๙,๒๖๐.๐๐ 
๒ เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  เด็กปฐมวัย ✓   279,135.๐๐ 
๓ เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  เด็กประถมศึกษา ✓   976,613.๐๐ 
๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ✓   90,0๐๐.๐๐ 
๕ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ✓   ๑,731,29๐.๐๐ 
๖ เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ✓   ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๗  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ✓   8,188,2๐๐.๐๐ 
๘  เบี้ยยังชีพผู้พิการ ✓   ๑,6๐3,2๐๐.๐๐ 
๙ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   เด็กปฐมวัย ✓   ๗01,300.๐๐ 

๑๐ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   เด็กประถมศึกษา ✓   ๒,00๐,000.๐๐ 
๑๑ เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

✓   13,200.๐๐ 

๑๒ เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

✓   66,000.๐๐ 

13 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 

✓   345,100.00 

รวมทั้งสิ้น 24,593,298.๐๐ 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12 เดือน  ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     2.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

อนุมัติ
งบประมาณ 

(ในข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่

ปรากฏใน
ข้อบัญญัติฯ 

1)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 173 18 9 50 
2)การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 57 16 11 68.75 
3)การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 46 21 11 53.38 
4)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 25 4 4 100 
5)การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43 6 3 50 
6)การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
องค์กร 

123 39 33 84.61 

รวม 467 104 71 68.26 
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ส่วนที ่ ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 (3)  ได้ก าหนดให้มีรายงานผลและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาได้ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     

เพ่ือให้การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบฯดังกล่าว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสุข  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงได้
ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว    โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 

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

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 

(๓) (๓) 

- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงาน
ใน 
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
       - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
       - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า 
แผนพัฒนา 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

 (๒) (๒) 
   
 (๒) (๒) 
   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง

ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

(๓) (๓) 

       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-  ๒๕๖4) 

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

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 



ส่วนที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙ (๓)  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว 
๑๙๙๔  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีสุขโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ด้วย
ระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่อนุมัตงิบประมาณปี 2561 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
1. ก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านนาดี ถึง บ้านดอนบาก 
ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 8 ม. 

ส่วนโยธา, กองช่าง 5,000,000 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.หมู่ที่ 6 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จ านวน 2 สาย ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
13. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 หมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองช่าง 200,000 
14. ซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังทั้ง 24 หมู่ ภายในต าบลศรีสุข ส่วนโยธา, กองช่าง 500,000 
15. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าพร้อมบ่พัก หมู่ที่ 20 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
16. ขุดลอกหนอง อิโจร หมู่ที่ 7 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 
17. ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 
2,11,17,24 

ส่วนโยธา, กองช่าง 200,000 

18. โครงการก่อสร้างหอประปา หมู่ที่ 19 ส่วนโยธา, กองช่าง 100,000 



2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น กองการศึกษา 20,000 
2. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคากรกองการศึกษา กองการศึกษา 20,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุกีฬา/วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 112,000 
4. โครงการติดฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 100,000 
5. จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาล กองการศึกษา 225,000 
6. ค่าสาธารณูปโภคศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย ์ กองการศึกษา 300,000 
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน กองการศึกษา 3,000,000 
8. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯ กองการศึกษา 1,241,698 
9. โครงการก่อสร้างประตูและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หว้าหนองแคนดอนบาก 

กองการศึกษา 100,000 

10. ส่งเสริมสุขอนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 29,000 
11. พัฒนาศูนย์เด็กน่าอยู่สู่มาตรฐานการด าเนินงาน กองการศึกษา 30,000 
12. โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล กองการศึกษา 50,000 
13. ส่งเสริมสนับสนุนงานบญุประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา 300,000 
14. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 100,000 
15. วันสงกรานต ์ กองการศึกษา 200,000 
16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศรีสุข เกมส์ กองการศึกษา 150,000 



3.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 

1.โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในต าบล กองสวัสดิการสังคม 12,913,200 
2.โครงการจ่ายเบี้ยผู้พิการ ในต าบล กองสวัสดิการสังคม 2,208,000 
3.สนับสนุนเบี้ยผู้ติด เชื้อ HIV (โรคเอดส์) กองสวัสดิการสังคม 90,000 
4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ กองสวัสดิการสังคม 50,000 
5.โครงการซ่อมสร้างบ้านพัก ผู้ยากไร้-ยากจนในต าบล กองสวัสดิการสังคม 50,000 
6.โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้พิการ ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง 

กองสวัสดิการสังคม 30,000 

7.โครงการต้านภัยหนาว กองสวัสดิการสังคม 50,000 
8.โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 10,000 
9.โครงการจัดท าป้าย เขตชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอย กองสวัสดิการสังคม 100,000 
10.ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตต าบลศรีสุข กองสวัสดิการสังคม 20,000 
11.ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสวัสดิการสังคม 70,000 
12.โครงการวันสตรีสากลแห่งชาติของกลุ่มสตรีระดับต าบล กองสวัสดิการสังคม 20,000 
13.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 30,000 
14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ อบต. เคลื่อนที่ ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 100,00 
15.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 150,000 
16.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 100,000 
17.โครงการหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 50,000 
18.ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 61,200 
19.ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 20,000 
20.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 300,000 
21.โครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน/ ปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 600,000 



4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม/กอง
ส่งเสริมการเกษตร 

40,000 

2.โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงทัศนียภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

กองสวัสดิการสังคม/กอง
ส่งเสริมการเกษตร 

50,000 

3.โครงการอบรมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

กองสวัสดิการสังคม/กอง
ส่งเสริมการเกษตร 

50,000 

4.โครงการคลองสวย น้ าใสคนไทยมีความสุข กองสวัสดิการสังคม/กอง
ส่งเสริมการเกษตร 

50,000 



5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
1.โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข 30,000 
2.ฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม. และ กสค. กองสาธารณสุข 30,000 
3.โครงการสนับสนุน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข 350,000 
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข 50,000 
5.ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข 100,000 
6.โครงการบ้านสะอาดปราศจากมูลฝอย กองสาธารณสุข 50,000 



6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานราชพิธี ส านักงานปลัด อบต. 100,000 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนัก
งาส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต. ศรีสุข 

ส านักงานปลัด อบต. 50,000 

3.โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ศรีสุข 

ส านักงานปลัด อบต. 400,000 

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานปลัด อบต. 390,000 
5.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ส านักงานปลัด อบต. 700,000 
6.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักงานปลัด อบต. 300,000 
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ/งานบ้านงานครัว/วัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา/กองช่าง 300,000 
8.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบลศรีสุข ส านักงานปลัด อบต. 30,000 
9.โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของประชาชน ส านักงานปลัด อบต. 50,000 
10.ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักงานปลัด อบต. 120,000 
11.ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค/ค่าไฟฟ้า/โทรศัพน์/ไปรษณีย์/โทรสาร/
โทรคมนาคม 

ส านักงานปลัด อบต. 500,000 

12.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด อบต. 110,000 
13.จัดหาคอมพิวเตอร์ส านักงาน ส านักงานปลัด อบต. 22,000 
14.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด อบต. 60,000 
15.วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม 15,000 
16.จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ กองสวัสดิการสังคม 12,000 
17.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ กองคลัง 260,000 
18.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ กองสาธารณสุข 50,000 
19.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 50,000 
20.การจัดซื้อชุดรับแขก(ชุดโซฟา) ส านักงานปลัด อบต. 30,000 
21.การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ส านักปลัด/งานป้องกันฯ 25,000 
22.โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันในการทุจริต ส านักงานปลัด อบต. 50,000 
23.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด อบต. 100,000 
24.โครงการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

ส านักงานปลัด อบต. 214,070 

25.โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม ส านักงานปลัด อบต. 140,000 



6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 
26.โครงการงานราชพิธีรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด อบต. 200,000 
27.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปลัด อบต. 10,486 
28.โครงการพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ส านักงานปลัด อบต. 30,000 

29.การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ ส านักงานปลัด อบต. 150,000 
30.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่คนท้องถิ่น ส านักงานปลัด อบต. 100,000 
31.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง 100,000 
32.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา/กองช่าง 210,000 
33.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองการศึกษา 350,000 
34.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองสาธารณสุข 200,000 
35.ค่าจ่ายสาธารณูปโภค กองคลัง 10,000 
36.ค่าใช้จ่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา/กองช่าง 60,000 
37.ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนโยธา/กองช่าง 10,000 
38.ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุข 80,000 
39.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักงานปลัด อบต. 300,000 

รวม 37,018,654 



รายงานผลการด าเนินโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณปี 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 100,000 99,500 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 100,000 99,500 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 100,000 99,500 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 100,000 99,500 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 100,000 99,500 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 100,000 99,500 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 100,000 99,500 
8. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 หมู่บ้าน 200,000 12,900 
9. ซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังทั้ง 24 หมู่ ภายในต าบลศรีสุข 500,000 26,500 



2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น 20,000 20,000 
2. ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุกีฬา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 112,000 104,230 
3. โครงการติดฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 57,500 
4. จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาล 255,000 251,600 
5. ค่าสาธารณูปโภคศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 300,000 15,832.44 
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 3,000,000 2,202,560 
7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯ 1,241,698 862,981.92 
8. พัฒนาศูนย์เด็กน่าอยู่สู่มาตรฐานการด าเนินงาน 30,000 28,000 
9. โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 50,000 35,500 
10. ส่งเสริมสนับสนุนงานบญุประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 300,000 154,500 
11. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศรีสุข เกมส์ 150,000 8,000 



3.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 

1.โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในต าบล 12,913,200 10,545,400 
2.โครงการจ่ายเบี้ยผู้พิการ ในต าบล 2,208,000 1,119,200 
3.สนับสนุนเบี้ยผู้ติด เชื้อ HIV (โรคเอดส์) 90,000 52,000 
4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ 50,000 39,100 
5.โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 10,000 9,296 
6.โครงการจัดท าป้าย เขตชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอย 100,000 99,750 
7.ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 70,000 9,600 
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 28,745 
9.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 150,000 63,270 
10.ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 61,200 52,400 
11.โครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน/ ปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย 600,000 506,370 



4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

40,000 40,000 

2.โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงทัศนียภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

50,000 3,100 

3.โครงการอบรมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

50,000 30,400 

4.โครงการคลองสวย น้ าใสคนไทยมีความสุข 50,000 41,400 



5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
1.โครงการสนับสนุน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 350,000 348,540 
2.ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 87,500 
3.โครงการบ้านสะอาดปราศจากมูลฝอย 50,000 45,800 



6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานราชพิธี 100,000 97,200 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนัก
งาส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต. ศรีสุข 

50,000 25,600 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 390,000 302,184 
4.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม 700,000 153,310 
5.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 226,800 
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ/งานบ้านงานครัว/วัสดุก่อสร้าง 300,000 259,153 
7.โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของประชาชน 50,000 28,225 
8.ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 53,574.77 
9.ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค/ค่าไฟฟ้า/โทรศัพน์/ไปรษณีย์/โทรสาร/
โทรคมนาคม 

500,000 324,698.40 

10.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 110,000 107,050 
11.จัดหาคอมพิวเตอร์ส านักงาน 22,000 20,000 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 59,600 
13.วัสดุส านักงาน 15,000 574,886 
14.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 260,000 215,324 
15.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 50,000 12,354 
16.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 50,000 39,500 
17.การจัดซื้อชุดรับแขก(ชุดโซฟา) 30,000 19,900 
18.โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันในการทุจริต 50,000 40,070 
19.โครงการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

214,070 214,070 

20.โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม 140,000 125,500 



6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย(บาท) 
21.โครงการงานราชพิธีรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 200,000 60,300 
22.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดมหาสารคาม 10,486 6,955 
23.โครงการพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

30,000 8,550 

24.การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ 150,000 21,000 
25.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่คนท้องถิ่น 100,000 75,000 
26.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 99,000 
27.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000 198,000 
28.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 270,300 
29.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 145,000 
30.ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 21,745 
31.ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000 30,000 
32.โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 299,075 

รวม 37,018,654 21,788,639.93 



 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ศรีสุข กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 173.0 37.04 630,650,000.00 87.88 18.0 17.31 7,300,000.00 7.53 9.0 12.68 735,800.00 3.38 9.0 12.86 735,800.00 3.38 9.0 13.04 735,800.00 3.39 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒธรรมและนันทนาการ 57.0 12.21 21,905,000.00 3.05 16.0 15.38 6,007,698.00 6.19 11.0 15.49 3,740,704.76 17.16 11.0 15.71 3,740,704.76 17.17 11.0 15.94 3,740,704.76 17.21 

3.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 46.0 9.85 23,500,000.00 3.27 21.0 20.19 17,022,400.00 17.55 11.0 15.49 12,532,131.00 57.50 11.0 15.71 12,525,131.00 57.48 10.0 14.49 12,473,131.00 57.38 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 25.0 5.35 3,822,000.00 0.53 4.0 3.85 190,000.00 0.20 4.0 5.63 114,900.00 0.53 4.0 5.71 114,900.00 0.53 4.0 5.80 114,900.00 0.53 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43.0 9.21 4,690,000.00 0.65 6.0 5.77 610,000.00 0.63 3.0 4.23 481,840.00 2.21 3.0 4.29 481,840.00 2.21 3.0 4.35 481,840.00 2.22 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 123.0 26.34 33,098,400.00 4.61 39.0 37.50 65,873,556.00 67.91 33.0 46.48 4,190,264.17 19.23 32.0 45.71 4,190,264.17 19.23 32.0 46.38 4,190,264.17 19.28 

รวม 467.0   717,665,400.00   104.0   97,003,654.00   71.0   21,795,639.93   70.0   21,788,639.93   69.0   21,736,639.93   



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

 

ส่วนที่ ๖ 
การประเมินความพึงพอใจ   

องค์การบริหารส่วนต าองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขบลศรีสุข  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุของค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในประเด็นการพัฒนาในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็น
การประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้   

ประเด็นการพัฒนาในภาพรวม  มีทั้งหมด  ๘  ประเด็น 

       ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

       ๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

       ๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

       ๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

       ๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

       ๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

       ๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

       ๘.  การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด  ๖  ด้าน  

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  

     ๕.  การพัฒนาสาธารณสุข 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร 
 

 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

๑.  วิธีการประเมิน  
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
   ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นการ
พัฒนาในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    - สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริการส่วนต าบลศรีสุขทั้ง ๒๔ หมู่บ้านๆละ ๒๐คน/ชุด 
รวมเป็น ๔๘๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในเดือนธันวาคม) 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากรทั้ง  ๒๔  หมู่บ้านๆละ  ๒๐ คน/ชุด รวมเป็น 

๔๘๐ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากรเป้าหมายท่ีท าแบบ

ประเมิน 
1 บ้านลาด ๒๐ 
2 บ้านดอนแดง ๒๐ 
3 บ้านศรีสุข ๒๐ 
4 บ้านนาดี ๒๐ 
5 บ้านน้ าเที่ยง ๒๐ 
6 บ้านดอนอิจันทร์ ๒๐ 
7 บ้านดอนบาก ๒๐ 
8 บ้านหนองแคน ๒๐ 
9 บ้านหนองหว้า ๒๐ 

10 บ้านหนองอิตื้อ ๒๐ 
11 บ้านดอนหวาย ๒๐ 
12 บ้านดอนขมิ้น ๒๐ 
13 บ้านลาดบูรพา ๒๐ 
14 บ้านลาดใต้ ๒๐ 
15 บ้านหนองอิตื้อใต้ ๒๐ 
16 บ้านหนองแคนน้อย ๒๐ 
17 บ้านลาดพัฒนา ๒๐ 
18 บ้านลาดสมบูรณ์ ๒๐ 
19 บ้านศรีสุข ๒๐ 
20 บ้านหนองแคน ๒๐ 
21 บ้านหนองหว้า ๒๐ 
22 บ้านลาดเจริญ ๒๐ 
23 บ้านนาดีใต้ ๒๐ 
24 บ้านลาดสามัคคี ๒๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย  
 

๑.๔  เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการท าแบบประเมิน 
- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๔๘๐  ชุด 
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๔๘๐  ชุด 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่   ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๔๘๐   คน 
 
๒.  เพศ  

๒.๑     ชาย     จ านวน    176  คน  
๒.๒     หญิง        จ านวน    304 คน 

๓.  อายุ 
๓.๑  ต่ ากว่า    ๒๐  ปี      จ านวน    21  คน   

  ๓.๒  ระหว่าง  ๒๑ – ๓๐  ป ี   จ านวน    78 คน   
  ๓.๓  ระหว่าง  ๓๑ – ๔๐  ป ี   จ านวน   84 คน 
  ๓.๔  ระหว่าง  ๔๑ – ๕๐  ป ี      จ านวน   109 คน  

  ๓.๕  ระหว่าง  ๕๑ – ๖๐  ป ี   จ านวน   107 คน 

   ๓.๖  มากกว่า  ๖๑  ปี       จ านวน   81  คน 

 

๔.  การศึกษา 
  ๔.๑  ประถมศึกษา    จ านวน    286  คน   
  ๔.๒  มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า          จ านวน   136  คน   
  ๔.๓  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า          จ านวน    44  คน   
  ๔.๔  ปริญญาตรี       จ านวน   14 คน      

  ๔.๕  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน    -  คน      
 
๕.  อาชีพหลัก 

  ๕.๑  รับราชการ     จ านวน   13  คน   
  ๕.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน   11  คน   
  ๕.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน   36  คน   
  ๕.๔  รับจ้าง     จ านวน   109  คน   
  ๕.๕  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน   14  คน    
  ๕.๖  เกษตรกร     จ านวน   297  คน 
     
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขประเด็นการพัฒนาใน
ภาพรวม 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 61 
(12.71) 

345 
(71.88) 

74 
(15.42) 

- 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 45 
(9.38) 

359 
(74.79) 

76 
(15.83) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 48 
(10.00) 

354 
(73.75) 

78 
(16.25) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 47 
(9.79) 

358 
(74.58) 

75 
(15.63) 

- 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 45 
(9.38) 

360 
(75.00) 

75 
(15.63) 

 

- 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

- 56 
(11.67) 

344 
(71.67) 

80 
(16.67) 

- 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- 60 
(12.50) 

346 
(72.08) 

74 
(15.42) 

- 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

- 58 
(12.08) 

345 
(71.88) 

77 
(16.04) 

- 

เฉลี่ยรวม - (10.9) (73.2) (15.8) - 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่ ๒/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

7 
(1.46) 

61 
(12.71) 

339 
(70.63) 

73 
(15.21) 

- 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 46 
(9.58) 

356 
(74.17) 

78 
(16.25) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

4 
(0.83) 

46 
(9.58) 

342 
(71.25) 

83 
(17.29) 

5 
(1.04) 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

8 
(1.67) 

51 
(10.63) 

340 
(70.83) 

76 
(15.83) 

5 
(1.04) 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 46 
(9.58) 

357 
(74.38) 

77 
(16.04) 

- 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

- 52 
(10.83) 

341 
(71.04) 

87 
(18.13) 

- 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

12 
(2.50) 

62 
(12.92) 

321 
(66.88) 

70 
(14.58) 

12 
(2.50) 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

- 59 
(12.29) 

341 
(71.04) 

80 
(16.67) 

- 

เฉลี่ยรวม (0.8) (11.01) (71.27) (16.25) (0.57) 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

34 
(7.08) 

232 
(48.33) 

213 
(44.38) 

1 
(0.21) 

1 
(0.21) 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

9 
(1.88) 

247 
(51.46) 

222 
(46.25) 

2 
(0.42) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

7 
(1.46) 

251 
(52.29) 

218 
(45.42) 

4 
(0.83) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

12 
(2.50) 

252 
(52.50) 

215 
(44.79) 

1 
(0.21) 

1 
(0.21) 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

29 
(6.04) 

228 
(47.50) 

221 
(46.04) 

2 
(0.42) 

- 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

8 
(1.67) 

249 
(51.88) 

218 
(45.42) 

5 
(1.04) 

- 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

15 
(3.13) 

255 
(53.13) 

210 
(43.75) 

- - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

5 
(1.04) 

241 
(50.21) 

225 
(46.88) 

9 
(1.88) 

- 

เฉลี่ยรวม (3.1) (50.91) (45.36) (0.62) (0.05) 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

1 
(0.21) 

30 
(6.25) 

448 
(93.33) 

1 
(0.21) 

2 
(0.42) 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

1 
(0.21) 

42 
(8.75) 

436 
(90.83) 

1 
(0.21) 

2 
(0.42) 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

4 
(0.83) 

43 
(8.96) 

433 
(90.21) 

- - 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

6 
(1.25) 

42 
(8.75) 

432 
(90.00) 

- - 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

2 
(0.42) 

41 
(8.54) 

437 
(91.04) 

- - 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

2 
(0.42) 

42 
(8.75) 

435 
(90.63) 

1 
(0.21) 

1 
(0.21) 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

31 
(6.42) 

52 
(10.83) 

397 
(82.71) 

- - 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

3 
(0.63) 

38 
(7.92) 

437 
(91.04) 

2 
(0.42) 

- 

เฉลี่ยรวม (1.30) (8.59) (89.97) (0.13) (0.13) 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

254 
(52.92) 

224 
(46.67) 

- 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

1 
(0.21) 

3 
(0.63) 

251 
(52.29) 

225 
(46.88) 

1 
(0.21) 

 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 4 
(0.83) 

252 
(52.50) 

224 
(46.67) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 2 
(0.42) 

237 
(49.38) 

241 
(50.21) 

- 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

1 
(0.21) 

2 
(0.42) 

230 
(47.92) 

247 
(51.21) 

1 
(0.21) 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

7 
(1.46) 

9 
(1.88) 

229 
(47.71) 

235 
(48.96) 

- 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

1 
(0.21) 

- 256 
(53.33) 

223 
(46.46) 

1 
(0.21) 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

237 
(49.38) 

241 
(50.21) 

- 

เฉลี่ยรวม (0.26) (0.62) (50.67) (48.44) (0.078) 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 1 
(0.21) 

454 
(94.58) 

25 
(5.21) 

1 
(0.21) 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

448 
(93.33) 

30 
(6.25) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 3 
(0.63) 

437 
(91.04) 

40 
(8.33) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 3 
(0.63) 

432 
(90.00) 

45 
(9.38) 

- 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

437 
(91.04) 

41 
(8.54) 

- 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

1 
(0.21) 

2 
(0.42) 

432 
(90.00) 

45 
(9.38) 

- 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

1 
(0.21) 

- 451 
(93.96) 

28 
(5.83) 

1 
(0.21) 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

- 2 
(0.42) 

438 
(91.25) 

40 
(8.33) 

- 

เฉลี่ยรวม (0.052) (0.39) (91.9) (7.65) (0.052) 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 1 
(0.21) 

459 
(95.63) 

20 
(4.17) 

1 
(0.21) 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

457 
(95.21) 

21 
(4.38) 

- 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

- 3 
(0.63) 

447 
(93.13) 

30 
(6.25) 

- 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

- 3 
(0.63) 

446 
(92.92) 

31 
(6.46) 

- 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

- 2 
(0.42) 

457 
(95.21) 

21 
(4.38) 

- 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

1 
(0.21) 

2 
(0.42) 

446 
(92.92) 

31 
(6.46) 

1 
(0.21) 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

- 7 
(1.46) 

385 
(80.21) 

88 
(18.33) 

- 

๘.  การแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  

1 
(0.21) 

- 460 
(95.83) 

19 
(3.96) 

1 
(0.21) 

เฉลี่ยรวม (0.052) (0.52) (92.63) (6.79) (0.078) 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีสุข ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นการพัฒนาใน

ภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 

 - พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 50.91 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ) 

 - พอใจต่ าสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 0.39   (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข) 

 3.2 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 - พอใจสูงสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 92.63 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการ

บริหารจัดการองค์กร) 

 - พอใจต่ าสุด เฉลี่ยรวม ร้อยละ 45.36 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ) 

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วง

ของผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่

ในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 11.84 และระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 73.63 
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ส่วนที่  ๗ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ 
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก     
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้ พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงานองค์กการบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๒)  กระแสทางสังคมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชนท าให้

ประชาชนเรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
(๓)  ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้

ข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
(๔)  ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ท าให้ 

สามารถผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
     (๕)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล   
  (๖)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ    

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  งานทะเบียนและบัตร การท าบัตรผู้

พิการ   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นในการ

ด าเนินงานโครงการต่างๆ  
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลศรึสุข เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 
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 ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

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

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  
(๕)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
(๖)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๗)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๘)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
(๑๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข มีศักยภาพที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๑)  มีวัด   ๑๐  แห่ง   ส านักสงฆ์   ๑  แห่ง 
(๑๒)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน 

ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๓)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑๔)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง เช่น เกษตรแปลงใหญ่ 
(๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้อง

น ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม 
อาหารแห้ง ฯลฯ   

(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
(๖)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที ่
(๗)  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ขาดบุคลากรในส่วนการท างานบางต าแหน่ง  ประกอบ

กับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
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(๘)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๙)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จ านวนมาก  
(๑๐)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนท างานในท้องถิ่น 
 

3. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีสุข สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๓.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๓.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ  ของแผนและ
เพ่ิมมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
   ๑)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

➢ โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 365  โครงการ 
➢ สามารถด าเนินการได้ จ านวน  100  โครงการ 
➢ คิดเป็นร้อยละ  55 

๒)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
➢ โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  467  โครงการ 
➢ สามารถด าเนินการได้ จ านวน  104  โครงการ 
➢ คิดเป็นร้อยละ 67.3 

๓)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
➢ โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  -  โครงการ 
➢ สามารถด าเนินการได้ จ านวน  -  โครงการ 
➢ คิดเป็นร้อยละ  - 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖1-
2564 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2561 

ตามข้อบัญญัติ   
๒๕๖๑ 

ด าเนินการได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

467 245 104 70 

ร้อยละ - 52.46 42.44 67.3 
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จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ 
2561 มีจ านวน โครงการ/กิจกรรม มากกว่าปี พ.ศ.2560 สาเหตุเนื่องมาจาก 

1) โครงการ/กิจกรรมเดิม ที่ได้ประชาคมทบทวนแล้วให้คงไว้ 
2) โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขมีรายรับในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากกว่าปีที่ผ่านๆมา 

 
4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๑ 
 ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ ส ารวจภายในเดือนธันวาคมของปีทุกปี(รายละเอียดตามหน้า 57ข้อ ๑)  
 
5.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ได้มีข้อร้องเรียนและมีข้อร้องทุกข์ที่ต้องการ ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลศรีสุขด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว เสร็จ  ประชาชนก็เกิด

ความพึงพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขยังไม่สามารถแก้ไขด าเนินการให้ได้ 

ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด  

6.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
6.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดังนี้ 

ปัญหา 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  
๕)  สถานภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการบริหารจัดการองค์กรฯ ไม่เป็นเอกภาพ  
อุปสรรค 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 

และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสขุ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขยังมีบางโครงการ/ 
กิจกรรม ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนคือเวลาประชาคมต้องการโครงการหนึ่งแต่ปัญหาความ
เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่ง 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  อุปสรรค 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน 
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
8. ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข มีระดับความส าเร็จที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  8.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
   2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น 
   4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด 
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่อง ถนน การคมนาคม การคลาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค ไฟฟ้าส่องสว่าง  
  8.2  การบริการประชาชน 
   1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี 
เพียงพอ สะดวก สะอาด และเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 
   2) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ 
   3) ควรสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้ความ 
เข้าใจ 
  4) ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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