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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด   
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
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โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  เป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล        
บุพราหมณ์    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น    
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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         
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาร
รายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี   

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 าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 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     
 
 
 

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

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



๕ 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕4๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 

 
 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

-  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 
๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  

ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)          
มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๘ 
 

 

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

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด     
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ



๙ 
 

 

เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น      

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตอบต.นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนและส่วนใหญ่ติดเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ      
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเ คราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
-  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
- ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

4.4  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.5  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.6  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

 
๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๐ 
 

 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา                  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์      

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ    
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   



๑๑ 
 

 

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี้   

๖.๑  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 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ   

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

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

 
 

 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน         
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


๑๒ 
 

 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร      
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง      
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป       
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 

 
(1) นายสุวัฒน์  กองธรรม  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.พราหมณ์  กรรมการ 
(2) นายมานพ  นาทสูงเนิน  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.พราหมณ์  กรรมการ 
(3) นายสมครบ  สุมะหิงพันธ์ ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.พราหมณ์  กรรมการ 
(4) จ.ส.อ.วงศ์ทอง จันกง  ผู้แทนประชาคมต าบลพราหมณ์  กรรมการ 
(5) นางสาวอ าไพ  ดีเลิศ  ผู้แทนประชาคมต าบลพราหมณ์  กรรมการ 
(๖) ผอ.รพ.สต.บ้านทับลาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
(๗) ผอ.รร.ร่มเกล้าปราจีนบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
(๘) นางสาวชินนาฎ  กาญจนธนากุล     หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
(๙) นายรุธ  พันธ์ภูมิ         ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
(๑๐) นายด ารง  มานะดี    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(๑๑) นายจักรพงษ์ บุญสร้าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุพราหมณ์ 
 
 



๑๓ 
 

  ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า       
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (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  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  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)  การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



๑๔ 
 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

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

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

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



๑๕ 
 

 
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 เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 



๑๖ 
 

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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
                            ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ี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 ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

       ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ



๑๗ 
 
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 
                             ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท า
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
                               ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      
   แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  
ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอน
นอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนว
เหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัดระเบียบรูปแบบ
การพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
7.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบไปด้วย 1.จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.จังหวัดนครนายก  
3. จังหวัดสมุทรปราการ 4.จงัหวัดปราจีนบุรี 5.จังหวัดสระแก้ว  
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและ
สมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน
อุตสาหกรรมใหม่ (New S – Curve) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
    แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
 “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน และแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียว ควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าของภาคตะวันออก” 
พันธกิจ 
 (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดการอ านวย ประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นฐาน 
(2) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเองของประชาชน 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้
และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   :  ส่งเสริมปัจจัยที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และกระจายสินค้าไปยัง
ประชาคมอาเซียน   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
  วสิัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน 
พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข็มแข็ง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
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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   
 
10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูล
การเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 



๒๐ 
 

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
1.พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 
2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ  
3  พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนของประชาชนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สมารถสร้างรายได้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
7  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8  ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล      

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ ได้พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
3. จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1. เพ่ือพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

2.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆใน
ชุมชน ส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการตลาดในชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3 .เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานทั้งในด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 

4. เพ่ือพัฒนาต าบลบุพราหมณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
5. เพ่ืออนุรักษ์ และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
6. เพ่ือให้เกิดการบริหารที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

“บุพราหมณ์เมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชงินิเวศ  
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้นน า”” 

 

 



๒๑ 
 
 
 
4. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
  

ล้าดับ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. 1. 1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และการ

จัดวางผังเมืองให้ได้มาตรฐาน 
1. 2.พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง ฝาย เพื่อการอุโภคบริโภค การเกษตร และ
อุสาหกรรม 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. 2. 1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อบรม ดูงาน การประกอบอาชีพ ส่งเสริมกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน และการลงทุน 
2. 2. ส่งเสริมสนับสนนุ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มการเกษตร และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. 3. ส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตร
อินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคระบาด 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3. 3.1  ส่งเสริมสนับสนุน บ ารุง การศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2  ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
3.3. ส่งเสริมสนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยการควบคุมโรคและป้องกัน
โรคติดต่อ 
3.4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ 
3.5  การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.การพัฒนาด้านสังคม 

4. 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

4.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

5. 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน การปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ การบริหารจัดการ
มลพิษเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง
สิ่งแวดล้อม 

6. 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
6.2 ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การอบรมสัมมนาและดูงาน 
6.3.การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน 
6.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
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    ส่วนท่ี  3  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

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

พัฒนาท้องถิ่น 
/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  1  ปี โดยเริ่มตั้งด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม     
๒๕62 – กันยายน  ๒๕63 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1  ปี 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน ๒๕63 
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ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เดือนตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕63 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
            

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 91 52,100,000.00 91 52,100,000.00 375 310,500,000.00 375 310,500,000.00 375 310,500,000.00 1,307 1,035,700,000.00 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
            

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 3,025,000.00 11 3,025,000.00 24 5,725,000.00 24 5,725,000.00 24 5,725,000.00 94 23,225,000.00 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 
            

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 11 1,681,500.00 10 1,631,500.00 15 2,881,500.00 15 2,881,500.00 15 2,881,500.00 66 11,957,500.00 

     แผนงานการศึกษา 14 15,436,630.00 14 15,436,630.00 14 15,436,630.00 14 15,436,630.00 14 15,436,630.00 70 77,183,150.00 

     แผนงานสาธารณสุข 13 975,000.00 13 975,000.00 13 975,000.00 13 975,000.00 13 975,000.00 65 4,875,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 11,762,800.00 9 11,762,800.00 10 12,262,800.00 10 12,262,800.00 10 12,262,800.00 48 60,314,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 590,000.00 9 590,000.00 11 1,370,000.00 11 1,370,000.00 11 1,370,000.00 51 5,290,000.00 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
            

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 5,020,000.00 2 5,020,000.00 3 5,180,000.00 3 5,180,000.00 3 5,180,000.00 13 25,580,000.00 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
            

     แผนงานการเกษตร 3 90,000.00 3 90,000.00 4 700,000.00 4 700,000.00 4 700,000.00 18 2,280,000.00 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
            

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 18 13,940,000.00 18 13,940,000.00 19 14,040,000.00 19 14,040,000.00 19 14,040,000.00 93 70,000,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 181 104,620,930.00 180 104,570,930.00 488 369,070,930.00 488 369,070,930.00 488 369,070,930.00 1,825 1,316,404,650.00 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕63 
 
      จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ที่เสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ทั้งหมด 
  

 
      ด าเนินการ ด าเนินการ   

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 7.2 6 1.6 22 5.87 375 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 4.17 - - - - 24 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 17 26.99 - - 14 22.23 63 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- - - - 1 33.34 3 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1 25 - 

 
- 
 

1 25 4 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6 31.58 - - 7 36.85 19 100 

รวม 52 10.66 6 1.23 45 9.23 488 100 
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5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

เงนิจัดสรร เบิกจ่าย เงินจัดสรร เบิกจ่าย เงินจัดสรร เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,866,700 3,011,800 16,284,322 6,942,822 21,151,022 9,954,622 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 300,000 258,420 - - 300,000 258,420 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
8,558,700 6,631,731 - - 8,558,700 6,631,731 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 50,000 - - - 50,000 - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 60,000 14,000 -- - 60,000 14,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1,298,400 381,270 - - 1,298,400 381,270 

รวม 15,133,800 10,297,221 16,284,322 6,942,822 31,418,122 17,240,043 
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6. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผลการด าเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563            
มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 2        √ 
 

 499,100 495,000 

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 6 
(โอนลด 312,133.98 บาท)       

√ 
 

  497,600 184,000 

3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 8  
(แยกจากถนน  304  ไปทางบ้าน       
นายเติม  หนูน้อย)                   

√ 
 

  
 

106,200 102,000 

4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 8   
(ต่อจากถนน  คสล.  เดิมบ้านนายบุญสม  
ประถมพรมราช  ถึงคลองวังมืด)                   

√ 
 

  256,900 254,000 

5. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 9  
(โอนลด 398,800 บาท )                  

  √ 
 

398,800 - 

6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่5                   √ 
 

  220,700 220,000 

7.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 7  
(จากบ้านนางสาว  ถึงบ้านนายสุริยา)                   

 √ 
 

 248,900 245,000 

8. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 4 
(โอนลด 499,100)                  

  √ 
 

499,100 - 

9. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ 7   
(จากบ้านนายสนิท  ถึงบ้านนายสังวน)                   

 √ 
 

 248,300 242,000 

10. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่1                     
 

√ 
 

72,600 72,000 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 
(ตั้งแต่ถนน  คสล.เดิม  นางราวัณ         
กิ่งสระแก้ว  ถึงสามแยกนายเกลี้ยง     
ชาญส าโรง)                   

  
 

√ 248,500 248,000 

 
 
 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
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ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 
(ตั้งแต่ทางแยกถนน  คสล.เดิม            
นายประยูร  เคนตู้  ถึงที่ท ากิน      
นางสาวชนิดา  ชัยโยชน์)             

√ 
 

  248,500 246,000 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5                   √ 
 

  278,600 278,600 

14. โครงการปรับปรุงถนน  คสล.  หมู่ที่ 10                    √ 
 

 231,800 230,000 

15. โครงการปรับปรุงถนน  คสล.หมู่ที่1                     √ 
 

425,900 - 

16. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 10         √ 149,100 - 
17. โครงการลงหินคลุก  หมู่ 8       √   136,200 136,200 
18. โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่9       √   99,900 59,000 
รวม 18 โครงการ 8 4 6 4,866,700 3,011,800 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบุพราหมณ์ 

  √ 
 

300,000 258,420 

รวม 1 โครงการ 1 - - 300,000 258,420 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 
(โอนลด 80,000 บาท)       

√ 
 

  350,000 192,590 

2. โครงการอ านวยความสะดวกทาง
การจราจรเพ่ือปูองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญ       

 
√ 
 

 
 

  
120,000 

 
23,866 

 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
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ด าเนินการ 
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       √ 

 
  50,000 

 
49,960 

ล โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ       

√ 
 

  
 

90,000 
 

88,860 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โอนเพ่ิม 44,200 บาท)       

√ 
 

  
 

1,348,000 
 

1,050,900 

6. โครงการพลิกฟ้ืนวิถีชุมชนคนบุพราหมณ์ 0      √   100,000 95,100 

7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน  5 แห่ง      

 
 
√ 

 

 
 
 

 
 

 
 

4,524,000 

 
 

4,213,397.25 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์  
ในการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการโรงเรียนในต าบลบุพราหมณ์    

 
√ 

 

  
 

 
50,000 

 
50,000 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบุพราหมณ์       

 
√ 

  100,000 
 

69,990 

10. โครงการปูองกันและแก้ไขโรค            
ไข้มาลาเรีย       

  √ 
 

100,000 - 

11. โครงการปูองกันและแก้ไขโรค
ไข้เลือดออก       

√ 
 

  
 

200,000 123,071.64 

12. โครงการปูองกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า       √ 
 

  100,000 9,132 

13. เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ         
ด้านสาธารณสุข 

  √ 200,000 - 

14. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

√   286,200 223,076 

15. โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานที่ท างาน 

√   50,000 42,500 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

16. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐาน 

√ 
 

  
 

75,500 75,500 
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17. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานอกสถานที่ 
(โอนลด 114,200 บาท) 

  √ 
 

150,000 - 

18. โครงการผู้สูงอายุสัมพันธ์         √ 
 

50,000 - 

19. โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอนาดี  

  √ 
 

25,000 - 

20. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอนาดี 

  √ 
 

30,000 - 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

  √ 
 

20,000 - 

22. โครงการจัดระเบียบสังคมแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบบูรณาการ 

  √ 
 

30,000 - 

23. โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด 

  √ 
 

30,000 - 

24. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบล 
บุพราหมณ์  
      

  √ 
 

30,000                                                                                                                     - 

25. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล 
บุพราหมณ์       

  √ 
 

200,000 78,700 

26. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์       

  √ 
 

50,000 - 

27. โครงการการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติดกลุ่มโรงเรียนต าบล 
บุพราหมณ์   

√ 
 

  50,000 50,000 

28. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน  
ต าบลบุพราหมณ์ 

√ 
 

  100,000 95,100 

29. โครงการสัปดาห์นิทรรศการการหล่อเทียน
จ าน าพรรษาและการแห่เทียนจ าน าพรรษา 

  √ 
 

50,000 - 

 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

30. โครงการสืบสานงานเทศกาล 
ประเพณีลอยกระทง       

√ 
 

  
 

100,000 99,988 

31. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล      
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บุพราหมณ์ โครงการส่งเสริมประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 √ 
 

100,000 - 

รวม 31 โครงการ 17 - 14 8,558,700 6,631,731 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการมัคคุเทศก์น้อย       
      

  √ 
 

50,000 - 

รวม 1 โครงการ - - 1 50,000 - 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการคัดแยกขยะ         √ 30,000 
 

- 

2. โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ       

√ 
 

  30,000 14,000 

รวม 2 โครงการ 1 - 1 60,000 14,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(โอนลด 160,000 บาท)       

   
√ 

 
400,000 

 
- 
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2. โครงการจัดงานพระราชพิธีอัน
เกี่ยวเนื่องในสถาบัน
พระมหากษัตริย์       

 
 

  
√ 

 
40,000 

 
- 

3. โครงการจัดงานวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ ร.9 
(วันชาติ) (โอนลด 40,000 บาท)       

 
 

  
√ 
 

 
40,000 

 
- 

4. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ฯ        

   
√ 

 

 
40,000 

 
- 

5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง       

 
 

  
√ 
 

 
40,000 

 
- 

6. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ     
พระบรมราชินี       

  √ 40,000 - 

 

7. โครงการจัดท าแนวกันไฟในเขต 
ต าบลบุพราหมณ์   

√   20,000 19,980 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล 
 (โอนลด 59,050 บาท)  

√   250,000 190,950 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ที่ท าการ อบต.บุพราหมณ์ 
โอนเพิ่ม (152,500 บาท)  

√   100,000 95,500 

10. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอนาดี       

 
 
√ 

  
 
 

 
 

18,400 

 
 

18,400 

11. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  √   10,000 - 
 

12. 
 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ด้วยโปรแกรม 
(LTAX 3000 และ LTAX GIS) 

 
 
√ 

 
 

  
 

200,000 

 
 

56,440 

13. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ
รายได้และการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน       

   
√ 

 
100,000 

 
- 

รวม 13 โครงการ 6 - 7 1,298,400 381,270 
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รวม
ทั้งสิ้น 

 โครงการ  66  33 4 29 34,647,300 10,297,221 

 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  
(จากแยกศูนย์ปฏิบัติธรรมไปมอตาศรี) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม.       

  √ 499,000 - 

2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 
(จากสามแยกบ้านยายพันไปทางคลอง   
ถ้ าปลาขาว)  กว้าง 5 ม.                     
ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม.       

   
√ 
 

 
499000 

 
- 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  
(จากซอยแยกศูนย์ปฏิบัติธรรมไปทางขึ้น
น้ าตกเหวนกกก) กว้าง 5 ม.              
ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. 

   
√ 

 
499,000 

 
- 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  
(ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางอ่างเก็บน้ า
ทับลาน) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม.  
หนา 0.15 ม. 

   
√ 

 
499,000 

 
- 

5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.    
หมู่ที่ 1 ท่อลอดเหลี่ยม คสล.          
ขนาด 2-2.10 x 2.10 ม. ยาว 8 ม. 

   
√ 

 
499,700 

 
- 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
(จากถนน คสล.เดิมไปทางส านักสงฆ์     
เนินสง่า) กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม.      
หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
497,700 

 
493,000 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
(ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนาย
ทองค า)กว้าง 4 ม. ยาว 167 ม.        
หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
375,800 

 
370,000 

 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
(จากบ้านนายท า มาลัย ไปทางบ้าน 
นางส ารวย) กว้าง 4 ม. ยาว 98 ม.  
หนา 0.15 ม.       

 
√ 

   
220,600 

 
216,00 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  √   499,000 490,000 
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(ซอยบ้านางนามไปทางไร่ชิโนวะ) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม.       

 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  
(ต่อจากถนน คสล.เดิมที่ท ากินนายชวนไป
ทางท่ีท ากินนางสมเสียร) 
กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
497,700 

 
488,000 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  
(ท่ีท ากินนางราวัณไปทางที่ท ากิน 
นายเกลี้ยง) กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
497,700 

 
488,000 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  
(ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทาง 
บ้านคมชัดลึก) กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   
√ 

 
497,700 

 
- 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  
(จากบ้านนายชัยวัฒน์ไปทางแนวเขตปุาไม้) 
กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หนา 0.15 ม. 

  √ 497,700 - 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  
(จากถนน 304 ไปทางบ้านนางส าลี) 
กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หนา 0.15 ม. 

 √  497,700 - 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5   
(ซอยทุ่งกระถิน) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  √ 499,000 - 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5   
(ซอยคลองมาลี) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  √ 499,000 - 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5   
(ซอยตาชิต) กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม.  
หนา 0.15 ม. 

√   362,700 354,000 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5   
(ซอยบ้านนางแท่ง) กว้าง 5 ม.  
ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. 

  √ 499,000 - 

 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  
(จากถนน คสล.เดิม นานางประทุม  
เพชรส าโรงไปทางสามแยก นา 
นายยัง ชาติส าโรง) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม.       

 
√ 

   
499,000 

 
490,000 
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20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
(ซอยบ้านนางสมหมาย พิมรัตน์ไปทาง 
บ้านนางค าสวน) กว้าง 4 ม. ยาว 82 ม. 
หนา 0.15 ม.       

 
√ 

 

   
184,100 

 
182,000 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
(ซอยคลองโปร่งจากถนน คสล.เดิมไปทาง 
ที่นายดวง) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม.  
หนา 0.15 ม. 

   
√ 

 
499,000 

 
- 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
(จากบ้านนางละอองดาวไปเส้นทางหมู่ 5) 
กว้าง 4 ม. ยาว 219 ม. หนา 0.15 ม. 

√   499,600 494,000 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(จากบ้านนายทองเบิ้มไปทางไร่ศีรีล้อม) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. 

  √ 499,000 - 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(จากถนน 304 ไปทางบ้านนายอรุณ) 
กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หนา 0.15 ม. 

√   497,700 493,00 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(ซอยบ้านนายเผือก สุวรรณ์พันธ์) 
กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. 

√   427,900 422,000 

26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(ซอยบ้านนายสุนทร ณีพันธ์ดุง) 
กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. 

  √ 202,900 - 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(จากบ้านนายหนุนไปทางประตู 1) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. 

  √ 499,000 - 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
(จากบ้านนายเฉลิมเกียรติไปทางบ้าน 
นายกุ้ง) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม.       
หนา 0.15 ม. 

   
√ 

 
499,000 

 
- 

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
(จากไร่นางจินตนา ไปทางบ้านนางนงเยาว์) 
กว้าง 4 ม. ยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. 

 √  344,700 - 

 

ที ่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
(จากถนน คสล.เดิมไร่ลุงอ๊ีดไปทางบ้าน 
นายพนมไพร) กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. 
หนา 0.15 ม.       

  √ 499,000 - 

31. โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือ √   499,700 495,000 
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การเกษตรบริเวณจุดสระน้ าประปา 
 หมู่ที่ 9       

 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
(จากบ้านนางดวงพร บาบน ไปทางบ้าน
นายอุดม สงสาร) กว้าง 4 ม. ยาว 155 
ม. หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
349,000 

 
345,000 

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
(จากส านักสงฆ์โพธินนิมิตไปทางบ้าน 
นายแมน) กว้าง 4 ม. ยาว 27 ม. 
 หนา 0.15 ม. 

 
√ 

   
60,000 

 
59,000 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
(จากบ้านนางเปิ้ลไปทางบ้านนายด า) 
กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. 

√   499,000 495,000 

35. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 
10 

√   259,300 255,000 

36. โครงการปูองกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 
(โควิด-19) 

√   29,422 29,422 

37. รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน √   1,000,000 993,400 
รวม รวม 37 โครงการ 19 2 16 16,284,322 6,942,822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประจ าปี  2562 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 



37 
  

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ √   10,096,800 9,220,300 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ √   3,456,000 2,840,800 
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  √   156,000     129,000 

รวมทั้งสิ้น 13,552,800 12,190,100 
 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์   

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
เป็นจ านวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สนะการคลังของท้องถิ่น 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเปูาหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิน 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 
 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  เดือน  ธันวาคม
ของทุกปี      

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี ( เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ) 

ส่วนที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
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        3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบัติ ของโครงการที่ 

อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 375 33 8.80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24 1 4.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 63 17 26.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 1 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 19 6 31.58 

รวม 488 58 11.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 4 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 60 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

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

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

 
 
 
 
 

   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

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

รวม ๑๐๐ ๙3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.สรุปสถานการณ์การ 
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน 
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ 
ส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นทีต่้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก ่S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก 
สภาพการณ ์2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก 
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการ
สาธารณะ 

10 ๑๐ 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป 
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด 
ไว้เท่าไหร ่จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถ 
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

10 4 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที ่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค ์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 ๙ 

4. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
 

10 ๑๐ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
ในอนาคต 

60 
5 

๖๐ 
5 

5.2 ก าหนวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี 
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 ๕ 
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5.3 จ านวนวัตถุประสงค์ 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 
 
 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล 
ระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตัิได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

3 3 

5.4 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 ๓ 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้อง ต่อเนื่อง 
 

การก าหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time) 

3 3 

5.6 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 
จัดทาโครงการได้แก ่1) ความประหยัด (Economy) 2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) 
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4 ๓ 

5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์
 

5 ๔ 

5.8 มีงบประมาณที่ผ่าน 
มาย้อนหลัง ตาม 
ความเป็นจริง 
 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ย้อนหลังตามหลักความเป็น 
จริง กรณีม ี2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีม ี1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน 
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว ้ 

5 3 

5.9โครงการแต่ละโครง 
การครอบคลุมระยะเวลา 
ทุกโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุ ทุก 
โครงการ 

5 ๓ 

5 .10 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้
 

5 ๕ 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดท าโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

4 ๔ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้ 
ตามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้

5 ๕ 
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5.13 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์

5 ๕ 

5 .14 หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท . 03 และ
แบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ       
ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา โครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 ๓ 

 รวมคะแนน 100 ๙3 
 

 
 
 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

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

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

 

 

 
 
 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น   
 
 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   (www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล          
บุพราหมณ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  จึงด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพพราหมณ ์ ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63   
ด้วยระบบ e-plan     ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 


