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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเสา 
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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ

ที่ 5 พ.ศ. ๒๕46 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามเปาูหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานทีซ่้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาทอ้งถ่ินที่ดีเท่าไรกต็าม แตห่ากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานทีเ่กิดข้ึนได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลกัของโครงการไม่ได้รบัประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

 
ในทางตรง... 
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ในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ   
การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรงุการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผูบ้รหิารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสงู จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งทีจ่ าเปน็ส าหรบัการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชน
ในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องด าเนินการ   

 
 

๑) ก าหนด... 
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(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  
แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นทีข่องท้องถ่ินหรอืไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินปี และ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

/๒.  ความส าคัญ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหน็สมควรให้เงนิอุดหนนุหน่วยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
 

/ประชาชน... 

๒.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
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ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอปุสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึน  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมโีอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

/ขั้นตอนท่ี... 

๓.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

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

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 
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/๕.  กรอบ... 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ่

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

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

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

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  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 าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

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

 
 
 

/(๓)  ความ... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

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

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
 

 
/(๖)  ประสิทธิผล... 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

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

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตอบต.   
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่ เป็นทั้งระบบเปิดมากก ว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพื่อให้เกิด     การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรอืจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

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

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
 

/๕.๔  ด าเนินการ... 
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๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาละปีปจัจบุัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมนิผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมนิ  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถ่ิน  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้ องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 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... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 
 

(๓) แบบอ่ืนๆ... 

๗.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
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   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเ ชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลตาเสาในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
                ส่วนต าบลตาเสาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
                บริหารส่วนต าบลตาเสา (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดใหผู้้รบัผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการตดิตามโครงการโดยผู้รบัผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรอื คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปญัหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสรจ็  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

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

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
 
 

๕)  ท าให้ทราบ... 

๘.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเรจ็  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของทอ้งถ่ินประสบความส าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลมุกว้างขาวยิ่งขึ้นหรอืโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

๑. นายประเสริฐ  พานิชรัมย ์ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ     ประธานกรรมการ 
๒. นายพีรกร  พะเนินรัมย ์ ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ   กรรมการ 
๓. นายวศิพล  โจมรัมย ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
4. นายปี  เครือจันทร ์  ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมทอ้งถ่ิน   กรรมการ 
5. นายระแวว  เปลี่ยนกลิ่น ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมทอ้งถ่ิน   กรรมการ 
6. นางสุนี  ประเสริฐศร ี  ต าแหน่ง ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
7. นางสมใจ  สีหาวะบุตร  ต าแหน่ง ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
8. นายอภิเดช  เฉียบแหลมด ี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
9. นางเข็มพร  สายชมภู  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
10. นายอดิศักดิ์  อิสณพงศ์ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
11. นายณัฐนนท์  จะแรบรัมย ์ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๑2. นายประสรร  เทวอนรมัย ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสกลุรัตน์ นุชผักแว่น ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
      

 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 
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ส่วนที ่๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และแนวทางการพัฒนา 
 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกั น ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝุายอย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วง
การชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคา

น้ ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการช่ัวคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
เร่งแก้ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้
ป ี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดต้ังกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้
มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้
จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ  
โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - 
๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ข้ึนไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า กว่า ๕  แสน
บาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  
รวมทั้งจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

 
 

๘)  ยกระดับราคา... 
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๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มี

เสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพื่อจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดัน
ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

๙)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 
โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่  เพื่อ
ยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เช่ือมโยง
กับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่
สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เปน็อิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวาง
กลไกการใช้อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยง
กับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จงัหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรบัปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทัง้ปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง 

 

๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

 
 

/๑๐)  การส่งเสริม... 
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๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังน้ี 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรง
กลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
  นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 
 

 /๕.  ยุทธศาสตร.์.. 
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๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลือ่มล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
 
 

 
 

/๖.  ยุทธศาสตร์... 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
บุรรีัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน  

สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรมและมี 
ความสุข 

2. การสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
3. การประสานและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
4. การสง่เสรมิและพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความ 

ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี โดย 

ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน 
7. การสง่เสรมิและพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ (Gold) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสงัคมทีเ่ข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสงัคมมีความสงบเรียบรอ้ย 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสรมิและบรูณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพฒันาศีลธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตร ีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตและคอรัปช่ัน 
6. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
7. ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและสมบูรณ์ 
8. ส่งเสรมิการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสรมิสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสมัพันธ์อันดีกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 

/ตัวช้ีวัด... 
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ตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเรจ็ของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเรจ็ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ระดับความส าเรจ็ของการแก้ไขปญัหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มรีายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของชนชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเรจ็ของการแกป้ัญหาสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ร้อยละของผู้ดอ้ยโอกาสได้รับสวัสดกิารสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละของประชาชนที่มสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเรจ็ในการปูองกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปญัหา อาชญากรรม 
11. ระดับความส าเรจ็ในการสง่เสรมิให้เกิดความสมานฉันทแ์ละความสามัคคีของประชาชนภายใน

จังหวัด 
12. ระดับความส าเรจ็ของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์ (Gold)  
1. ยกระดับการพฒันาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 
3. พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาโครงการพื้นฐานและการเช่ือมโยงด้านการท่องเทีย่ว 
2. ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการทอ่งเที่ยว 
5. ส่งเสรมิและบรูณาการในการอนุรกัษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อความสมดุล

ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสรมิและพัฒนาผลิตสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสรมิเยาวชนและประชาชนใหเ้ป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพด้านการท่องเทีย่วของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
 

/5. จ านวน... 
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5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รบัการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ที่เพิม่ขึ้น 
6. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ินมาสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 
7. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของมลูค่าการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเรจ็ของการอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง 
10. ระดับความส าเรจ็ในการสง่เสรมิด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ (Gold)  
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิม่มลูค่าสินค้าเกษตรกรรม 
2. เพิ่มพูนทกัษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบรโิภค 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรปูสินค้าเกษตรครบวงจร 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมและพฒันาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
2. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รบัการพัฒนาและแปรรปูสินค้า 
3. ร้อยละของสินค้าเกษตรที่ได้รับการพฒันาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพต่างๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกจิและพืชพลงังาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรบัปรุงและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ (Gold)  
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสงู 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรบับริการจากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลกรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าทีส่่งเสริมพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. สร้างความรับผิดชอบและมจีิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพฒันาระบบการบรหิารงาน บูรณาการ 
4. ส่งเสรมิให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

/ตัวชี้วัด.. 
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ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาให้บรกิาร 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในกจิกรรมและแลกเปลีย่นความรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดบัขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
๗.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 
  7.1วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี ้

 

“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพ  
และการบริหารจัดการท่ีดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

 
 7.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์บริหารส่วนต าบล  4  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ า ท่ อ

ระบายน้ า 
1.2) การพัฒนาผังเมือง 
1.3) การพัฒนาการขยายเขตไฟฟูาภูมิภาคและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
1.4) การก่อสร้างประปา ปรับปรุง และการขยายเขตประปา 

๒)  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
๒.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๓)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
๓.๑)  การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการเกษตร 
๓.๒)  การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
๓.๓)  การส่งเสริมด้านการตลาด 
3.4) การส่งเสริมการผลิตในระดับครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน 
3.5) การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3.6) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและเกษตรอินทรีย์  

/4) บ้านเมือง... 
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๔)  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.๑)  การพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
๔.๒)  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
๔.๓)  การพัฒนาวินัยทางสังคมและจิตส านึกทางสาธารณะ 
4.4)  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
4.5)  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.3 เป้าประสงค์ 
  1. มีเส้นทางคมนาคม ระบบจราจร ไฟฟูา ประปาที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาแหลง่น้ า   
  2. มีการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนนุด้านอาชีพ การสร้างรายได้ และเศรษฐกจิชุมชน    

3. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการบริหาร มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสวัสดิการการ
บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสังคมชุมชนมีภูมิคุ้มกันและเกิดความเข้มแข็ง  
  4. การศึกษา มีคุณภาพการเรียนการสอนดีข้ึน ประเพณีวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ินได้รบัการ
อนุรักษ์ เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยว  
  5. เพื่อให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
  6. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรกั ดูแล ปกปูอง ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานทีส่าธารณะ  
ปัญหาขยะลดลง 
 

7.4 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนถนน ระบบจราจร ไฟฟูา ประปาที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน และแหล่งน้ าได้รับการพัฒนา 

  2. มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพ การสร้างรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน    
       3. จ านวนประชาชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารมากข้ึน จ านวนปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

           4. ผลคะแนนการประเมินทางด้านการศึกษาดีข้ึน ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนมากข้ึน 
และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น 
           5.  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหาร 
            6.  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ปกปูอง มีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

7.5 ค่าเป้าหมาย 
            1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
           2.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้    
            3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง การก าจัดขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกลูและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มอีย่างยั่งยืน มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไมเ่ป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข 
              4. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  การพัฒนาระบบการศึกษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

/5.การพฒันา... 
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              5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
              6. ปกปูองดูแลพื้นทีส่าธารณะและสิ่งแวดล้อม 

7.๖  กลยุทธ ์
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2.  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน

องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  5.  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจดัต้ังและอบรมฟื้นฟตู ารวจบา้นและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

6.  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
7.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.8 ความเช่ือมโยง... 
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7.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาเสา มีความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์
ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเสา     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที ่ ๓ 
 

การบนัทกึข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาฯ 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนา 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 

/แบบท่ี  ๒...   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – กันยายน  ๒๕60 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเสา 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕60)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕61) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕61)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕61) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61 
  (๒)  เดือน  เมษายน 2561 – กันยายน  ๒๕61 

 
ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๑  จ านวนโครงการ... 
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 8 38 35 134 29 134 22 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 7 1 4 0 4 0 4 0 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 71 1 50 0 54 6 54 5 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

133 13 107 3 107 40 
107 

44 

รวมท้ังสิ้น 258 23 196 38 299 75 299 71 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 26.98 12.43 20.50 20.54 31.78 40.54 31.78 23.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๒  ผลการด าเนินงาน... 
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -  - 2,503,800 2,596,700 
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ -  - 1,084,800 1,168,000 
๓ ประกันสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -  - 3,984 3,984 
๔ เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ค่าจ้างชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  - 643,176 693,180 

๕ ค่าวัสดุการศึกษา -  - 234,600 234,600 
รวมทั้งสิ้น 4,470,360 4,696,464 

   
(อยู่ระหว่างด าเนินการจงึไมส่ามารถสรปุยอดได้ งบประมาณที่แสดงของปีงบประมาณ 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบท่ี  ๓/๑... 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่   29 ตุลาคม  ๒๕61 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 134 22 57.89 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4 0 0 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 54 5 10 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

107 44 41.51 

รวม 299 71 23.75 
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ส่วนที ่ ๔ 
  

ผลการวัดคณุภาพแผนพฒันา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้อ ๗  การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว
ข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่สง่มาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเสา เป็นไปด้วยความถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเสา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา จึงได้
ด าเนนิการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

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

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศกัยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที ่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเดน็
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนนุ
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู้ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

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

 รวมคะแนนที่ได ้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

/๒.  ผลการวัด... 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเดน็การ... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

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

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศกัยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที ่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเดน็
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนนุ
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู้ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

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

 รวมคะแนนที่ได ้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่  5 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว
ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึง
ผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดข้ึน  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะ
เป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลตาเสา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา 

๒.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

๓.  เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการปะเมินผลความ
พึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีการ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
“ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61” 

 
เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดในการประเมิน  ดังนี้   
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การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
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ส่วนที่  6 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 จากการติดตามและประเมลิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  สามารถสรปุได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ถึงร้อยละ  8.03  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ของแผน  และเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ดังนี ้  

1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน  258  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   23  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  8.91 

2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน  196  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   38  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  19.39 

3)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   299  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   12  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  4.01 

4)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   299  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   24  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  8.03 

5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   299  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   24  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  8.03 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเสา สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 60 ของแผน เนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัดและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี ้  

/การด าเนินงาน... 
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การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕9 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕9 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕60 

ข้อบัญญัติ 
๒๕60 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น     

สีป่ี 
๒๕61 

ข้อบัญญัติ 
๒๕61 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

196 88 38 299 75 12 299 71 24 

ร้อยละ - 44.89 19.39 - 25.08 4.01 - 23.75 8.03 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เฉพาะปี ๒๕61  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕60  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 

๑)  โครงการ/กิจกรรมเดิมที่ประชาคมได้ทบทวนคัดสรรแล้วว่าจ าเป็นจริงๆ   
๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอข้ึนมาใหม่มีจ านวนมากขึ้น 
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  

 

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเสาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  
๕๓.๒๘ สาเหตุอาจมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) 
จ านวน  299  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผา่นการประชาคมทอ้งถ่ินและประชาคมต าบลแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเสา สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้ 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  23.75  สามารถ
ด าเนินการได้  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.03  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จ านวน         47 โครงการ   
 
๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็
จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด   
 
 
 
 
 
 

/๕.  ปัญหา... 
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  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของอบต.  มีดังน้ี 
ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาได้รับการจดัสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพยีงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมปีัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดงักล่าวมีเปน็จ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสามงีบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด      
   

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีขององค์การบรหิารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กจิกรรมที่ไม่
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไมส่ามารถบรรจโุครงการ/กจิกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ได้ครบทุกโครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยทุธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง
ไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ   
เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาเสา  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสงูสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี                      

 
 

         /๓)  ควรเร่งรัด... 
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๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

๖.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บรกิารประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ส่วนท่ี 7 
ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

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

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan)  มาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกฯ  และนายกฯ
เสนอต่อสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนา  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเสา  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา  หมู่ที่ 2  ต าบลตาเสา  อ าเภอห้วยราช  จังหวัด
บุรีรัมย์  โทรศัพท์  ๐๔๔ – 666490 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 
 

     (นายแดง   อนันรัมย์) 
      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเสา 

 
 
 
 
 
 
 


