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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
ในท้องถิ่นทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

   
 



๒ 

 

 
 

1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย



๓ 

 

 
 

แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
1.4  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขัน้ตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

 
 
 



๔ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 
22/1 และ ข้อ 22/2  

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕
61  ข้อ 22/1  และข้อ 22/2 (๕)   
 
1.5 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

1. กรอบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่าได้ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
๑.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ดังนี้ 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

2. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ที่ได้รับ

การแต่งตั้งตามระเบียบฯได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ดังนี้   

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 



๕ 

 

 
 

การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕61
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
1.6 ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๑.  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม   

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลในระบบ e-Plan  (www.dla.go.th) 
แบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 2) 

แบบที่ 4 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน 1๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

  
๒.  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  และ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

รายไตรมาส 
(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม  –   ธันวาคม ๒๕60)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม –  มีนาคม ๒๕61) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน  –  มิถุนายน ๒๕61)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61) 
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(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           บ้านกาด 

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 2) 

แบบที่ 4 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน 1๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นและหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 
1.7 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายด้าน คือ 
1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ

แก้ไขปัญหาได้ทันท ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
2. ท าให้วางแผนงานโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่

วางไว้ 
3. เป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
4. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล

สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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1.8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๑)  นายสอาด    ส่างแป่  สมาชิกสภา  อบต.บ้านกาด ประธานกรรมการ 
(๒)  นายมนตรี   แดนเขตต์  พัฒนาการอ าเภอแม่วาง  กรรมการ 
(๓)  นางกัลยกร  สมโน  เกษตรอ าเภอแม่วาง  กรรมการ 
(๔)  นายศรีโทน  วียะ  สมาชิกสภา  อบต.บ้านกาด กรรมการ 
(๕)  นางวาริน  บุญมานันท์  สมาชิกสภา  อบต.บ้านกาด กรรมการ 
(๖)  นายวิรัตน์  หล้ากันใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๗)  นายสายัณห ์ จันทร์น้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๘)  นายนิกร  จันทร์เพ็ญ  ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
(๙)  นายสม   จะนะ   ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
(๑๐) นางจิริยา  มูลประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการเลขานุการ 
(๑๑) นายองอาจ  นิลสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจและแนวทางการพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณา
การ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรองแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้  ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่าน
มายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐาน
ของประเทศไทยในระยะยาว  ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการที่ดี 
  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึง
อนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งใน
ส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการ
พัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 
5 ปี ที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1.ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-
11 เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
นิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อมิติความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต 
ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
  2.ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้
เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้



๙ 

 

 
 

ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่
ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  3.มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
หนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผน ฯ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตส านึกค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญกับพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไก
ที่เก่ียวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี “มั่นคง  มั่งคง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม 

          3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
          4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
          6. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานและระบบโลจิสติกส์ 
         8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          10.ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   

http://news.mthai.com/tag/aec


๑๐ 

 

 
 

9)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2557-2560) 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด 
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” (City of Life and Prosperity) 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 “โครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจหลักการพัฒนา 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน้ า 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

มากขึ้น 
  การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
5. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และทะนุบ ารุงศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. ป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน 
7.  ส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน 

การพัฒนาด้านสังคม 
8. จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ  ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชน 

 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนา  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  11. เผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  

      ทางการเมืองรวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถให้บริการ 
      ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
 



๑๒ 

 

 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และแนวตลิ่ง 
 2.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  สิ่งสาธารณูปโภค  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

3.  พัฒนาระบบจราจร 
4.  ก่อสร้าง ปรับปุรง บ ารุงรักษา  และจัดหาแหล่งน้ า 

 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริม  สนับสนุนอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง  อาคาร  สถานที่  รวมทั้งจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ 

 

3.  ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานประจ าปี 
2.   ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านการศึกษา  
 

4.  ด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันและควบคุมการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

5.  ด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน 
2.  ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมในต าบล 
2.  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

7.  ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป 
 
 

 

 



๑๓ 

 

 
 

 

 



๑๓ 

 

 
 

ส่วนท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

3.1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด (Input) 

 แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ประเมิน
หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
 สรุปผล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

 
การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

 
 
3.2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด (Process) 

 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ข้อ ๒๙และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เมื่อวันที่   31  ตุลาคมพ.ศ. 2559 แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ต าบลบ้านกาด ได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2561) ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 จ านวน 186 
โครงการ งบประมาณ 40,377,178 บาท ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 จ านวน 156 โครงการ งบประมาณ
30,800,148  บาท ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 จ านวน 133  โครงการ งบประมาณ 25,180,419  บาท บาท ปี
ที่ 4 พ.ศ. 2564 จ านวน 138  โครงการ งบประมาณ 22,580,421  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้
 
 



๑๖ 

 

 
 

 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   อ าเภอแม่วาง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

  

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
แหล่งน้ า 

65 25,660,5700 60 22,091,540 32 16,499,411 32 13,936,413 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 320,000 7 175,,000 20 145,000 36 145,000 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 1,336,808 28 1,134,608 25 1,137,008 107 1,100,008 

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,167,800 8 407,000 8 407,000 33 407,000 
5.การพัฒนาด้านสังคม 24 7,232,000 20 5,102,000 20 5,102,000 64 5,102,000 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17 2,980,000 11 210,000 11 210,000 50 210,000 

7.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 1,680,000 22 1,680,000 22 1,680,000 66 1,680,000 
รวม 186 40,377,178 156 30,800,148 133 25,180,419 138 22,580,421 

 
 



๑๘ 

 

 
 

 
3.2.2 การด าเนินงาน  

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561   เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนทั้งสิ้น        โครงการ งบประมาณ 
29,731,975  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
อนุมัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ า 

65 25,660,570 - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 320,000 3 110,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

28 1,336,808 20 1,130,600 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,167,800 6 270,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 7,232,000 12 5,488,200 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 2,980,000 7 470,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

22 1,680,000 12 1,130,000 
 

รวม   186 40,377,178    60 8,598,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
ส่วนที่  ๑      ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

65 - 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 3 17.65 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 20 71.43 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 6 46.15 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 12 50.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17 7 41.18 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 12 54.54 

รวม      186 60 69.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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งบประมาณที่อนุมัต ิ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

รวม 



๒๑ 

 

 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 
– ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58– ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่  12  มีนาคม   ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.        
ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัด
คุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑3) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (9) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
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๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาสี่ปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันศุกร์ ที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  (เวลา  
๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

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

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2  ประกอบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
บริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

3.1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด (Input) 

 แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ประเมิน
หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
 สรุปผล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา 
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การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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3.2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด (Process) 

 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เมื่อวันที่   23  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ต าบลบ้านกาด ได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 จ านวน 337 
โครงการ งบประมาณ 137,911,420 บาท ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 จ านวน 343 โครงการ งบประมาณ
154,178,728  บาท ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 จ านวน 343  โครงการ งบประมาณ 154,638,728  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 



๑๖ 

 

 
 

 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   อ าเภอแม่วาง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2560 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 199 138,941,420 202 139,841,420 202 140,301,420 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 495,,000 20 495,,000 20 495,000 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 1,467,008 35 1,517,008 35 1,517,000 

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 1,210,300 15 1,210,300 15 1,210,300 

5.การพัฒนาด้านสังคม 25 7,832,000 25 7,832,000 25 7,832,000 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 645,000 17           565,000 17 565,000 

7.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 36 3,001,000 29 2,718,000 29 2,718,000 

รวม 343 153,591,728 343    154,178,728 343 154,638,728 
 
 



๑๘ 

 

 
 

 
 
 
3.2.2 การด าเนินงาน  

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนทั้งสิ้น   75     โครงการ งบประมาณ 
8,844,052  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี 
อนุมัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ า 

199 138,941,420 5 1,500,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 495,000 3 50,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

30 1,427,008 20 1,157,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 1,210,300 6 232,800 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 25 7,832,000 13 5,144,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18 645,000 4 40,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

36 3,001,000 24 
 

720,252 
 

รวม   343 153,591,728    75 8,844,052 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

 
 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

199 5 2.51 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 3 15.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 20 66.67 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 6 40.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 25 13 52.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 4 22.22 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 36 24 
 

66.67 

รวม      343        75 21.86 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

 
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕62)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58– ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่  9  มีนาคม   ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๐๐ น.        
ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัด
คุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 



๒๑ 

 

 
 

 
 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑3) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (8) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑4) 
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๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันศุกร์ ที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
(เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

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

๓ ๓ 
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๒๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-
Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕60 – กันยายน 
๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น า
ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน  ดังนี้ 
 



๒๕ 

 

 
 
 
 

 

     ส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

4.1 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า 
  (1) ด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมในจุดเสี่ยงหรือที่ลับตาคน 

 (2) เพ่ิมงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่หมู่บ้านให้มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันภายใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านกาดมีปัญหาภัยแล้ง 

(3) ซ่อมแซม หรือปรับปรุงถนน เพ่ือให้การคมนาคมภายในต าบลบ้านกาดมีความปลอดภัย 

4.2 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพตามที่ร้องขอ 
(2) ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้  

4.3 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) ให้ อบต. จัดกิจกรรมประเพณีส าคัญให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 
(2) ให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน 

4.4 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                (1) แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนทราบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
4.5 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม 

 (1) บริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วปลอดภัย 

 (1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 (2) จัดให้มีห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
 (3) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
 (5) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นที่ 

4.6 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
(2) จัดเก็บขยะในพ้ืนที่ให้สะอาด  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงก าหนดการอย่าง

สม่ าเสมอ 

4.7 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
 (1) ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 
 
  

 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 

 

 



ส่วนท่ี  ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2   ประกอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
การบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕60 – กันยายน 
๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น า
ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน  ดังนี้ 

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

 


