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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี     

 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
ดังน้ัน  การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดําเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อเกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดําเนินการ นอกจากน้ี
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ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจําเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จําเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดําเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน   

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ .ศ. ๒๕๖๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๒๙   โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดําเนินการ   
  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    

ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสี
ชมพู    จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ .ศ. 
๒๕๖๑) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่

 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 ๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่ งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูป
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญ
ที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการ
รายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังน้ี 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 



 ๔  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

กล่าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องต้ังรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ได้อย่างดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 ๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๒๘  ดังน้ี   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ (๕)  
 
 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 ๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 ๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ได้กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังน้ี     

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

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

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

๔ .๑   กรอบ เวล า  (time& timeframe)  ความสอดค ล้ อ ง  (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



 ๘  
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มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน   ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ ผู้ ป่ วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายนํ้าดีขึ้น     
๖)  ด้านศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
 
 



 ๙  
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๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ันมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ  ๒  
ประการ  ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



 ๑๐  
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   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังน้ี 

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

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

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

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

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการ

ดําเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 
 
 



 ๑๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
     
 สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังน้ี   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐ .๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรอื คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ  ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

๕)  ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุ วัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ)      

๖.  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  



 ๑๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

๑)  นายหนูเทียน  นามวงศ์  ประชาคมหมู่ที่ ๓           ประธานกรรมการ 
๒)  นายสําลี  สมภูเวียง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒          กรรมการ  
๓)  นายเหลาทอง  พระวิพันธ์  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๗                กรรมการ 
๔) นายสุบิน  กําไรเพชร สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๑๐          กรรมการ  
๕)  นายสมหมาย  คําพิลา  ประชาคมหมู่ที่ ๑๐          กรรมการ 
๖)  พัฒนาการอําเภอ            ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง         กรรมการ 
๗)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสีชมพู ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ  
๘) นายอรรถชัย  อบหอม                    ผู้ทรงคุณวุฒ  หมู่ที่ ๑          กรรมการ 
๙) นายสุขสรรค์  ราชวงษ์                     ผู้ทรงคุณวุฒ  หมู่ที่ ๕          กรรมการ 
๑๐)  นายวิทยา  เวียงนนท์  ผู้อํานวยการกองการศึกษา            กรรมการ 
๑๑) นางสาววรพรรณ  ธนูรัตน์   ผู้อํานวยการกองคลัง              กรรมการ/เลขานุการ 
         

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล



๑๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

+ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งนํ้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้.
บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เน่ืองด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขนัและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖)  การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ัง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งน้ี  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา 
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านยิมหลักของคนไทย เพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญ ู ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรยีนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสร้างชาติ
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวม
เลือดเน้ือชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑ .๓ )  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนําผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) 
ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทําผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู้กระ 

ทําผิดตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นําแนวทางดังกล่าวมาจัดทํา
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รอ้ยเอ็ด – ขอนแก่น – 
มหาสารคาม – กาฬสนิธุ์) 
 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ  กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า “ศูนย์กลางการค้า  การ
บริการ  อุตสาหกรรมการเกษตร  และสังคมน่าอยู่  ”   
 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑)  สร้างประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๓  ประเด็น  
ดังน้ี 
 ๑)  ยกระดับการผลิต  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง  และแข่งขันได้ 
 เป้าประสงค์ 
 -  เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  (GPP) 
 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน  
ตลอดจนสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาค
เกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการค้า  และบริการ  รวมทั้งรวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 ๒)  การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค์   

-  สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 



๑๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให้มีทักษะ  สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย  ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เสริมสร้างคุณภาพครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
 ๓)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 เป้าประสงค์   

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 กลยุทธ์และแนวทาง  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ดิน  นํ้า  ป่าไม้)  แบบบูรณาการ  อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  ตลอดจนการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และบําบัด  ฟ้ืนฟู 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยการพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
  ๗. แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขง 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์  และแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน   
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่าทั่วถึง และเป็นระบบ 
๑.๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้งอกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๑.๓  พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
             ๒.๑ โครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

๒.๒  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล 
๒.๔ พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาด
ของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
             ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 



๑๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

              ๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกพศวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
              ๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา ขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
              ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
              ๓.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
        ๓.๖  เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่า
ตนเองและสังคม 
               ๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน   
                ๑. บริหารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและย่ังยืน   
                ๒.อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นนํ้าลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
                ๓. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า แหล่งนํ้าใต้ดินและบริหารจัดการนํ้าอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
                ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดากรขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
                ๕. สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ๖.ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
                ๗. พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
                 ๑. พัฒนาส่งเสริมการเกาตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร 
                  ๓. ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety)และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
                  ๔.สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
                  ๕.ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   

      ๑. พัฒนาระบบด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐม 
ภูมิ 
                   ๒.พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่าทั่วถึงเท่าเทียม 
                   ๓.สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทย และแพทยืทางเลือกตามความเหมาะสมและเช่ืมโยงกับ
การดูแลสุขภาพ 
                   ๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
                   ๕. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบการส่ง
ต่อร่วมกับหน่วยบริการทีมีคุณภาพ 
                   ยุทธศาสตร์ที่  ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง 
                    ๑.เสรมิสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

                    ๒.อนุรักษ์ สืบสานทะนุบํารุงศาสนา 
                    ๓.พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
                    ๔.พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
                    ๕.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปรกอบอาชีพ 
                     ยุทธศาสตร์ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
                  ๑.ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 
                  ๒.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
                  ๓.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
                  ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
           ๕.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจาการพัฒนาในท้องถิ่น 
 

  ๙.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    ๙.๑ วิสัยทัศน ์

ส่งเสริมการศกึษา  สร้างความเข้มแข็ง   
ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคค ี

     ๙.๒ ยุทธศาสตร ์
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมใหมี้คุณภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน                                                   
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การพัฒนาเมืองและชุมชนนา่อยู่ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
๑๐.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการกําหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังน้ี  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได้พิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



๒๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามอํานาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังน้ี    

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  รางระบายนํ้า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหาเเหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดทําการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสมุ  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ดา้นการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศกึษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญม่กีารศกึษาตํ่าไมม่ีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสขุภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑๑.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  
หนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสีชมพู  ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๗/๖๗๖  ลงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เรื่อง  การสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่ง
นํ้า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลด้านเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย 
ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า เช่น ปริมาณนํ้าฝน  แหล่งนํ้าธรรมชาติ  แหล่งนํ้าที่
มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดทํายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและ
แหล่งนํ้า  โดยให้จัดทําเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งนํ้าเพ่ือองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะได้นําบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งน้ีให้ท้องถิ่นอําเภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้อง
สํารวจมีดังน้ี  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 



๒๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร 

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู 
องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ี 

 

ส่งเสริมการศกึษา  สร้างความเข้มแข็ง   
ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคค ี

๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู 
         ๑) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
          ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน 
          ๓)  จัดให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

๔)  ส่งเสริมการศึกษา 
          ๕)  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
           ๖) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
          ๗) บํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
          ๘). ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
          ๙). กําจัดขยะมูลฝอย  
         ๑๐). ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
         ๑๑). จัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก  
 

๓.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบาํรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๔.  แนวทางการการพัฒนา   
๔.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจําเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๒)  การดูแล  บํารุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๒๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๔)  การให้บริการนํ้าด่ืม  นํ้าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๕)  ความเพียงพอปริมาณนํ้าด่ืม  นํ้าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๖)  ความสะอาดปลอดภัยของนํ้าด่ืม  นํ้าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๗)  การจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการทําการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๘) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
๙) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 

๔.๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
๒)  การจัดต้ัง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทํากิจกรรมในทางสร้างสรรค์

กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกกําลังกาย  เป็นต้น 
๕)  การให้ความสําคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาส  ในเขตพ้ืนที่ 
๗)  การให้ความสําคัญต่อการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ในพ้ืนที่ 
๘) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสําคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

๔.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน

และประชาชน 
๔.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   

                 การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
๔.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ 

๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การ 
บริหารส่วนตําบล 

๓)  การให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 

๔.๖  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑)  การดูแลรักษา  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต  

ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

   

๕.  นโยบายของผู้บรหิารองค์การบริหารสว่นตําบลสชีมพู 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน  

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  



๒๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
   1.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน ท่อระบายนํ้า ทางเท้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสู่แหลง่การเกษตร ไฟฟ้าครัวเรือน ให้ครอบคลมุทัว่พ้ืนที่ขอชุมชน และเข้าถึงความต้องการ
ของระชาชน  
   1.2 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
   1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่นปรับปรุงไหล่ทางถนนให้สะอาด และปลอดภัย พัฒนาสถานที่           
   1.4 ปรับปรุง บํารุงเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน และถนนสู่แหล่งการเกษตร  
พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชนในชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยา-เสพติด 19  
    1.5 ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้สะอาด สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง  
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
    2.1 สนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทร์ รวมทั้งกระบวน  
การเรียนรู้แก่ประชาชน  
    2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และฝีมือแรงงาน เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. นโยบายด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ใหม้ีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
   3.2 สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือให้ถูกสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของระชาชน 
จัดหารถเก็บขยะเพ่ือให้ดําเนินการตามความต้องการของชุมชน  
    3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวง  
4. นโยบายด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาธารณสุข ประเพณ ีและกีฬา  
   4.1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้มีมาตรฐาน  
   4.2  โครงการต่อยอดการศึกษา  
   4.3 สนับสนุนประเพณีอันดีงามและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมต่อการศึกษาและกีฬา รวมท้ังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน เพ่ือเล่น
กีฬาออกกําลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่างกายอันที่จะส่งผลให้คณุภาพชีวิตที่ดินขึ้น  
5. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน  
    5.1 สนับสนุนและศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดหารรถกู้ชีพไว้คอยช่วย  
เหลือพ่ีน้องประชาชน ให้มีคณุภาพสู่มาตรฐาน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน  
   5.2 ส่งเสริมการศึกษา ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกภาคส่วนโดยให้การศึกษาเพ่ิมเติม พร้อม
จัดฝึกอบรมตามสายงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการในการทํางานมากขึ้น  
   5.3 สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชรา คนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้ ร่วมทัง้พัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรสตรีเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล  
   5.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดองกันให้สุขภาพจิตและสุขภาพใจและร่าง
การที่แข็งแรง  
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ  
   6.1 ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กาบริการส่วนตําบลสีชมพู  



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดยบริหารงานบนพ้ืนฐานความ
ถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสาํนึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิ รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เช่น 
การติดต่อประสานงาน ข่าวสารข้อมูล ระว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึง และรวดเร็ว  
   6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกขน 
ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงให้องค์การบริหารสว่นตําบลสีชมพู พัฒนาไปสู่สิง่ที่ดีย่ิงขึ้น
ต่อไป 
 

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



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่ ๓ 
 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน 
๒๕๖๑)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังน้ี   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็็นเครื่องมือที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต่อไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันใน
การดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น    
๒.  ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ทําให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปน้ันมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จหรือไม่ สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่าน้ันจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประ
สงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๒.๔  เป็นเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้า
ราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการดําเนนิงานตามแบบตัวบง่ชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๑  การกําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  ดังนี ้
 (๑)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)   

(๒)  การนําแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 

๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  ดังนี ้
คะแนน  ๒๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๑๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ตํ่ากว่า  ๑๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิม่เติม 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ลําดับที ่ การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาํและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน 
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
  

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐             คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙       คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

                                 ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๓   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๑๐๐  คะแนน ๑๐๐ 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 0 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๓ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๘๘ 
 

 
  



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  การดําเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การดําเนนิโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ดําเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ดําเนินการได้ตํ่ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

    
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  การดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๐   . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ

ร้อยละ
 

คะแนน 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีและเพิ่มเติม (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

      ๔๔๑   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๑๐๔ ๒๓.๕๘ ๐ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙๐ ๒๐.๔๑ ๐ 

การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่าง เมษายน  ๒๕๖๑ ถงึ 
กันยายน ๒๕๖๑) 

๕๗ ๑๒.๙๓ ๐ 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณร้อยละจากแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมม่ีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มผีลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มผีลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓  คะแนน 
  มผีลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ดําเนินการ 
(เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑)   

๕๗ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๓  สรปุผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ลําดับที ่ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๕ ๓ 
๓ การดําเนินโครงการ ๕ ๐ 
๔ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๒๐ ๑๓ 
 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๑๔  คะแนน  คือ พอใช้  โดยคะแนนที่มคี่า

น้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่ ๓  การดําเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   
 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลบรรลุเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็น

ควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดําเนินโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา  ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
เดือดร้อนในตําบลสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ตําแหน่ง .............................................. 
 

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

คําอธบิาย  :  ให้ใสเ่ครื่องหมาย  ในชอ่งที่เลือก 
ลําดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบง่ชี้) ไช่ ไม่ไช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งนํ้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 ได้ดําเนินโครงการ   
๔ ดําเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงาน   
๕ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๖ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๗ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๘ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

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

  

๙ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๓ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน 
๒๕๖๑ )  คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๔ 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๖  เดือน โดยเริ่มต้ังแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน เมษายน 
๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารสว่นตําบลสชีมพู 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๑) 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     

ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบติั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสีป่ี

และแผน
เพิ่มเติม 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ ๑๒๒ ๖๓ ๕๑.๖๔ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขความยากจน ๑๓๓ ๓    ๒.๒๖ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๑๑๖ ๑ ๑.๐๗๕ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒๓ ๓ ๑๓.๐๔ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ๔๗ ๑๒ ๒๕.๕๓ 

รวม ๔๔๑ ๘๒ ๑๘.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๕ 
 

ส่วนที ่ ๕ 
 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ที่มีอํานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ปรับระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การดําเนินงาน
มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่ งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งน้ี ได้มีการดําเนินงานมา
อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  จึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในระบบ e-plan  และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนครั้งน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 



ใน 
ยทุธศาสตร ์

1.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาเกษตรกร 

2.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี

4.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสงัคม 

5.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

6.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 

7.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 

8.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่10 ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 

10.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่9 ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 





 



   ๓๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ส่วนที่  ๖ 
 
 

 
 
  

การติดตามและประมินผลองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามบัญชีทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

        ครุภัณฑ์ 
         ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

เครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง)                    จํานวน      ๓     เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง รับบริจาค)                จํานวน      ๑     เคร่ือง    
เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา รับบริจาค)                               จํานวน      ๑     เครื่อง    
เครื่องพิมพ์ กองคลัง รับบริจาค)                                       จํานวน      ๑     เครื่อง       
เครื่องสแกน (กองคลัง)                                                  จํานวน      ๒     เครื่อง   
๒.ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เก้าอ้ีเหล็กบุนวม   (สํานักปลัด)                                          จํานวน     ๑๕๐  ตัว 
เก้าอ้ีทํางาน   (กองช่าง)                                                 จํานวน     ๑  ตัว 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน          จํานวน     ๑  หลัง 
๓.ครภัณฑ์สํารวจ 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา                     จํานวน     ๑       ตัว 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
   

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

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 



๓๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่  ๗ 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  ดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  
เน่ืองจากในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบ
ปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังน้ี  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังน้ี 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตว์อําเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพ้ืนที่  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาอําเภอสีชมพู        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังน้ี 
- การไฟฟ้าสาขาอําเภอสีชมพู   
- โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
- ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จํานวน  ๑  แห่ง  

  (๔)  ได้รบัการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ  ระดับท้องถิ่น   
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทําให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น    การขออนุญาตใบขับขี่   

 (๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



๓๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจํากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังน้ี  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ

มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

                    (๑๐)  ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นทําให้มีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
(๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๑๕)  มีวัด   ๙  แห่ง   สํานักสงฆ์   ๙  แห่ง 
(๑๖)  องค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 

ข่าวสาร 
(๑๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๘)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ฯลฯ 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ขาด

รายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนํามา

จากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  นํ้ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ในหน้าแล้ง 
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(๘)  องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจํากัด 
(๙)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ   
(๑๐)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจํานวน
มาก  
(๑๑)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

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



๓๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๘ 
 

 
 
 
 
 
    

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๑.๑  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังน้ี 

  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า ๒๙) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
   ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๓  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓๐) 
๑.๓ การดําเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  การดําเนินโครงการ ได้  ๐  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓๑) 
 ๑.๔  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปีตามแบบ ๓/๑  (แบบตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๓๔)  โดยสรุปได้ดังน้ี               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน   ๔๔๑  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จํานวน      ๘๒  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๕๙  ของแผนพัฒนาสี่ปี 
  

(๑.๕)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐  
(รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๓๖)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   ๔๔๑  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้     จํานวน   ๕๗   
     คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๙๓  ของแผนพัฒนาสี่ปี 
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เน่ืองจากไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๒)     
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สนิขององค์การบริหารส่วนตําบล (รายละเอียดดูส่วนที่  ๖  หน้า  ๔๐)   

         ครุภัณฑ์ 
         ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

เครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง)                    จํานวน      ๓     เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง รับบริจาค)                จํานวน      ๑     เคร่ือง    
เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา รับบริจาค)                               จํานวน      ๑     เครื่อง    
เครื่องพิมพ์ กองคลัง รับบริจาค)                                       จํานวน      ๑     เครื่อง       

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถงึ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๔๐ 
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เครื่องสแกน (กองคลัง)                                                  จํานวน      ๒     เครื่อง   
๒.ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เก้าอ้ีเหล็กบุนวม   (สํานักปลัด)                                          จํานวน     ๑๕๐  ตัว 
เก้าอ้ีทํางาน   (กองช่าง)                                                 จํานวน     ๑  ตัว 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน          จํานวน     ๑  หลัง 
๓.ครภัณฑ์สํารวจ 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา                     จํานวน     ๑       ตัว 

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังน้ี 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตว์อําเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพ้ืนที่  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาอําเภอสีชมพู        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังน้ี 
- การไฟฟ้าสาขาอําเภอสีชมพู   
- โทรศัพท/์อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
- ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จํานวน  ๑  แห่ง  

  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ  ระดับท้องถิ่น   
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทําให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น    การขออนุญาตใบขับขี่   

 (๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจํากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังน้ี  
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๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย

และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

                    (๑๐)  ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นทําให้มีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
(๑๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๑๕)  มีวัด   ๙  แห่ง   สํานักสงฆ์   ๙  แห่ง 
(๑๖)  องค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูล 
ข่าวสาร 

(๑๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

(๑๘)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ฯลฯ 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ขาด

รายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้อง

นํามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  นํ้ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ในหน้าแล้ง 
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(๘)  องค์การบริหารส่วนตําบลสีชมพู  ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจํากัด 
(๙)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ   (๑๐)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจํานวนมาก  
(๑๑)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

******************************** 
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๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล มีดังนี ้
ลําดับที ่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

-  การจัดโครงการตรงกับช่วงเทศกาล
เก็บเกี่ยว  ประชาชนการทํางานจนถึง
ดึกจึงจะเดินทางกลับบ้าน 
-  ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- ในช่วงพิธีเปิดโครงการมีประชาชน
เข้าร่วมค่อนข้างน้อย 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่านี้ 

๒ โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ - ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ใหญม่ีอายุมาก   

-  ไม่มีพละกําลังในการเข้าร่วมแข่งขั้น
กีฬา 

-  ควรเป็นประเภทกีฬาที่
เหมาะสมกับวัย   
-  ควรจัดให้มกีารออกกําลังกาย
สม่ําเสมอเพื่อความพร้มอของ
ร่างกาย 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -  เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
เด็กโต   
 

-  เด็กเล็กไม่คอ่ยกล้าแสดงออก - ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่นเข้า
ร่วมเพื่อจะได้มีกิจกรรม
หลากหลาย 

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-  กรณีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
เด็กไม่กล้าแสดงออก  
-  เด็กร้องไห้ไม่ยอมออกห่างจาก
ผู้ปกกครอง 

-  เจ้าหน้าที่ดําเนินการได้ลําบากทําให้
ต้องใช้เวลามากในการดําเนินกิจกรรม 

-  ควรแยกผู้ปกครอออกจากเด็ก
และชี้แจงใหผู้ป้กครองเข้าใจ 

 
 
 

๗.  ปัญหา.
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