
ส่วนที่ 1 

บทน า 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  บทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร ความสําคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดกรอบความ
เป็นอิสระในการกําหนดนโยบายที่จะดําเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่าย
โอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความสําคัญ 5 ประการ คือ 
 1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
 3. ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
 4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน 
 5. ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

 การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา แต่ถึงอย่างไรถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาที่ดีแล้วก็ตาม หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถบ่งบอกความสําเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้ ระบบติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานว่าผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่อย่างไร   

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงการติดตามและการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพ่ือดําเนินงานนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา 
ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มี
มากน้อยเพียงใดเป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพ้ืนที่หรือยังและสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กําหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถ
แยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลง อํานาจและหน้าที่ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จําเป็นต้อง
พัฒนาต่อไปในอนาคต 
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 การประเมินผล (evaluate) เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นทางเลือกสําหรับการประเมินวัตถุ (object) และวัตถุสําหรับการประเมินอาจได้แก่ การวางแผน 
(planning) แผนงาน (programs) นโยบาย (policies) องค์การ (organizations) และปัจเจกบุคคล (individuals) 
เป็นต้น การประเมินผลจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (systematic collection of information) 
เกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอนการปรับปรุง
ประสิทธิผลของโครงการและการตัดสินใจโดยคํานึงถึงการดําเนินการของโครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดําเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดทํางบประมาณรายจ่ายได้รบการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 

 องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา  จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 
2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการ
(1)กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลายา  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559  ถึง  มีนาคม 2560) ขึ้น โ ดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินผลทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกําหนดไว้ในรูปของ
แผนนั้นดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิดแต่เพ่ือเป็นเครื่องมือทดสอบการทํางาน
เพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แผนพัฒนาสามปีหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประเมินยุทธศาสตร์
โครงการ) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่และมีความสอดคล้องตามบทบาท อํานาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จ
หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (inputs) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนอบตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาสี่ปี 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใหม่หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
และนโยบายของรัฐหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็น
ว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และที่สําคัญสุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน  
การจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน     
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนด 
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ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนํา ไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่ง
รีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาหรือุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอย
ปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้
เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
 5) เพ่ือความชัดเจนของแผนงาน 
 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1   
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28  ดังนี้ 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจํานวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้) 
 ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1) 
 ขั้นตอนที่ 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 29 (2) 
 ขั้นตอนที่ 4  
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 13 (3) 
 ขั้นตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 (5) 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําการแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้กําหนดกรอบระยะเวลาและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา  ซึ่งอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 4830  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2558  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  มท  0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  จากรายละเอียดข้างต้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลายา จึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 (1) กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)        
มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1.1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่ และ
เป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่และมีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
  (1.2) ความสอดคล้อง (relevance) 
   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้ง
ปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 
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  (1.3) ความพอเพียง (adequacy) 
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
  (1.4)ความก้าวหน้า (Progress) 
   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก 
   1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมี
น้ําใช้ในการอุปโภค – บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้ําในการเกษตรพอเพียง 
   2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง 
   3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด 
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  
   4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมและเพียงพอในการดํารงชีวิต 
   5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ําเสียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น 
   6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทยรวมทั้งได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  (1.5) ประสิทธิภาพ (efficiency)  
   ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า 
มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(1.6) ประสิทธิผล (effectiveness) 
   ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน ประชาชน ได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
  (1.7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
   ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  (1.8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้ น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน
ระดับชุมชนทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

 (3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 (4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดที่เป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

 (5) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2563) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและ

เพ่ิมเติม 



-11- 
 

 (6) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 (7) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 (8) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 (9) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 (10) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น 
  2) เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล 
  3) กรรมวิธี ได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ โครงการ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร  

 2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 
  2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาโดยการสํารวจ 
(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นราย   
ไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้  
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รายไตรมาส 
(1) ไตรมาสที่ 1   (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม) 
(2) ไตรมาสที่ 2   (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่ 3   (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน) 
(4) ไตรมาสที่ 4   (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน) 

  รายหกเดือน 
(1) เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 
(2) เดือน เมษายน ถึง กันยายน 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ 
 1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) แบบอ่ืน ๆ  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบท่ี 1    แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลายา (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 

 3. การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
  กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการอาจมอบหมายให้
บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและ
สรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 1) ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรมีความสอดคล้องกันและประสานการทํางานให้เป็นองค์รวม
ของหน่วยงาน 
 2) สามารถทําให้เปูาหมายขององค์กรเกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) ทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 4) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
 5) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริหาร 
 6) ทําให้ทราบขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหา/อุปสรรค และสาเหตุเกิดจากอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการ
ประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มีความชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

1. นายเอกรินทร ์ บุญส่งเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
2. นายประวิทย์ กลิ่นศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
3. นายวิเชียร ศรีนวลมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
4. นางสาวจงดี เศรษฐอํานวย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
5. นางเสาวลักษณ์ ทองเสริม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายสุรเดช บ้านกล้วย พัฒนาการอําเภอพุทธมณฑล กรรมการ 
7. นายสนั่น พลศรี เกษตรอําเภอพุทธมณฑล กรรมการ 
8. นางยุพา เขียวคํารพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสุทัศน์ สวัสดิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 
11. นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 

 

10.คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

1. นางสาวสรัญญา ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
3. นายปัญญา นราผ่อง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

 
  

 
  



ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยม
หลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ํา) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

สังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การ

กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งจะ
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน 
ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
 นโยบายที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 
 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สรุปย่อได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับ 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอํานาจรัฐ การ
ดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4. ค่านิยมหลักของคนไทย 
 ค่านิยมหลักของคนไทยเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้ 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข้งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักศาสนา 
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

5. นโยบายของรัฐบาล 
 5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไป
จากสังคม อีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการ 
หล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือด
เนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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 5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน ดังนี้ 
  1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาขน 
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 5.3ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1.1 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย 
ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 
   1.2 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแลควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสาถนบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพ
ติดหากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
   1.3 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
   1.4 ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดําเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้ งต้นในการผลิตยาเสพติดที่
ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปูองกันกลุ่ม
เสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
ยาเสพติด 
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  2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่  18  
มิถุนายน  2557  และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   2.1 ทําการสํารวจศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 
   2.2 กําหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
   2.3 กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทําผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใด ๆ 
เพราะรับผลประโยชน์ 
   2.4 สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
.   2.5 จัดทําข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
   2.6 จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด
ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้หาแนวทางดังกล่าวมาจัดทํายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จ.กาญจนบุรี จ.
นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี) 

 ค าขวัญจังหวัดนครปฐม  
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้ามหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี 

พระปฐมเจดีย์เสียดฟูา” 
 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงภายใต้อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและการค้าผ่าน
แดนสู่เอเซีย 

 พันธกิจ  
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ

ท่องเที่ยว 
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4. ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดทําหน่ายที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน  
2. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ : ประกอบด้วย 4 เปูาประสงค์  ดังนี้ 
  1. ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  2. เพ่ิมรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยว 
  3. รายได้จากการค้าผ่านแดนเพิ่มข้ึน 
  4. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
  กลยุทธ์ : ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. พัฒนากลไกในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
  2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การนํานวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
  4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนบ้านสินค้าบริการอย่างมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
  7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
  8. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  9. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าผ่านแดน 
  10. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย 
  11. ส่งเสริม สนับสนุน ในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 - 2564) 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ศูนย์กลาง
การศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
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 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมห่วงโซ่คุณค่า 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเที่ยว 
3. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตสร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 

1. มูลค่าการจําหน่วยผลผลิตการเกษตร และสินค่าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
2. จํานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภาย (GAP) และเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทีได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
5. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเปูาหมายในระดับประเทศ 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร  อาหารปลอดภัย  และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเที่ยว 
3. พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงทางสังคม  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง 

2. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการผลิต 
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลติและพัฒนาความแตกต่างของผลผลิตภัณฑ์ 
4. ส่งเสริมการค้า การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกาบการทั้งในและต่างประเทศ 

 



 
-21- 

 
5. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม

สินค้าด้านการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
8. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 
9. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาแลสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจําหน่ายผลผลติการเกษตรปลอดภัยที่สําคัญ 
2. จํานวนแปลง /ฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาจรฐาน GAP/อินทรีย์ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. จํานวนโรงงานที่ผ่านการยกระดับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนร้านค่าท่ีผ่านการรับรอง 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีที่ปุานมา 
8. จํานวนแหล่งท่องเที่ยว เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการท่องเที่ยว 
9. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลของจังหวัดต่อหัว (Per Cepita : GDP) 
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่ม เปูาหมายมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม

โรคกําหนด 
11. ร้อยละของค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ม. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก 
12. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมท่ีสําคัญ 
13. ร้อยละท่ีลดลงของคดียาเสพติด/ปี 
14. จํานวนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อปี 
15. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชน 
16. ร้อยละของโรงงานที่มีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 
 วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษาสิ่งแวดล้อมงามตา 
พัฒนาการท่องเที่ยว” 
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 พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ด้านสาธารณูปโภค/

สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
6. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
8. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
4. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มี

ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้

ให้แก่ท้องถิ่น 
8. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
10. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษาทั้งใน

ระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมความเสมอภาคใน
การศึกษา 
- พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของประชาคม
อาเซียน  
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศาสน

สถาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน กาดรเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา 

และชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
 - สร้างทักษะพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม SME 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปูองกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  บํารุงรักษาแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ และการปูองกันน้ําท่วมและน้ําเสีย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  การพัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหารและผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี – สารสนเทศ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที ่

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 7  ปรับปรุงพัฒนารายได้และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ 9 สนับสนุน ส่งเสริม การดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อ
ระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและปูองกัน

การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาแหล่งน้ํา คู คลอง และระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 

การเกษตรและอ่ืน ๆ 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 วิสัยทัศน์ 

 “สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 พันธกิจ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 
5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีด่ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาขนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 

การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

10. แผนชุมชน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทํ าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน 
ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้ 
 1. แผนทําเอง 
 2. แผนขอความร่วมมือ 
 3. แผนขอรับเงินสนับสนุน 
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โดยนําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อํานาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย 50% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผน
ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการกิจกรรมปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ด้านการศึกษา 
 4. ด้านสุขภาพชุมชน 
 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต 
 7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

11. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 244 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนทีสุด ที่ 
นฐ 0023.3/ว 2161 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  หนังสืออําเภอพุทธมณฑล ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.11/54 ลงวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.3/ว 
13893 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 หนังสือจังหวั ดนครปฐม ที่ นฐ 0023.3/ว 19305, 19306 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2697 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 
0023.3/ว 45 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง คู่มือการบันทึกแบบสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 427 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.3/ว 3970 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
สํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) ซึ่งให้ความสําคัญกับข้อมูลการเกษตร เช่ น 
ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย  ผลผลิต/หน่วย  ราคาขาย/หน่วย  เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ํา เช่น ปริมาณ
น้ําฝน แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทํายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา โดยให้จัดทําเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านการเกษตร 
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และแหล่งน้ํา เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้นําบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ข้อมูลปัญหา ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนรวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอําเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ข้อมูลที่ต้องสํารวจมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ส่วนที่ 2  :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3  :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4  :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค) 
 ส่วนที่ 5  :  ความต้องการในการทําการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านการเกษตร   
(2) ด้านแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค   
(3) ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต 

พันธกิจหลักที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

พันธกิจหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้เข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี
ท้องถิ่น 

พันธกิจหลักที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจหลักที่ 6 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ
การปกครอง 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
2. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม/งานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
6. การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง

องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1.1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ําและ
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

1.2 พัฒนาระบบจราจร  
1.3 พัฒนาระบบไฟฟูา - ประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2.2 พัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
2.3 พัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.2 พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปูองกันและต่อต้านยาเสพติด 
4.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสาธารณสุขชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 
4.3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 
4.4 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
4.5 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5.1 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาบํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ การปูองกันน้ําท่วม และน้ําเสีย 
5.3 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
6.1 พัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
6.2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี

ทัศนคติที่ดีในการทํางานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ

เครื่องใช้และอาคารสถานที่ 
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

1. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
 - เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตของพ้ืนที่และอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
2. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดให้มีศูนย์การ

เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - เพ่ือสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่ได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ห่างไกลยาเสพติด 
3. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - เพ่ือส่งเสริมการมีงานทําสร้างรายได้เสริมและลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
 - เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อประชาชน 
4. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้าน 
 - เพ่ือส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์

และผู้ด้อยโอกาส 
 - เพ่ือดําเนินการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการประสานงานกับทุกภาคส่วน 
 - เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 
 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 - เพ่ือสนับสนุนและปูองกันโรคระบาดและกําจัดพาหะนําโรคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 - เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ํา คู คลองต่าง ๆ 
 - เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ตําบล 
 - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร 
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6. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักดํารงตนให้อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
- เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 

   - เพ่ือให้บุคลากรทํางานเป็นทีมสามารถอํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัตงิาน 
(Performance Indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลายา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 
มีนาคม 2560)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ

วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ําเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(key stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปูาหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จําเป็น   

2. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
2.1 ทําให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่
ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
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 2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทํางาน และใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดหาเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ 

4. ข้ันตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 1. กําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 2. กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 3. ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้  
 4. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
  

 การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 

(2) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 
(3)การนําแผนไปปฏิบัติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน 30 คะแนน  = ดีมาก 
คะแนน 25 คะแนนขึ้นไป  = พอใช้ 
ต่ํากว่า 20 คะแนน  = ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1    :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ชั้นตอน) ได้   5   คะแนน 
 มีการดําเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน   ได้   4   คะแนน 
 มีการดําเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้   3   คะแนน 
 มีการดําเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

ล าดับ
ที ่ การด าเนินการ 

มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
3 คณะกรรมการได้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ    
4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น   
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์   
7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ   
8 มีการประชุมคณะกรรมสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์   
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2559   

มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2    :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน  ได้   5   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา  90 - 99  คะแนน  ได้   4   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา  80 - 89  คะแนน  ได้   3   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  80 คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ.2560 - 2563) 
การประเมินคุณภาพของแผน 100 คะแนน 5 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
 3.1 วิสัยทัศน์ 5 5 
 3.2 พันธกิจ 5 5 
 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 10 
 3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 5 5 
 3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 15 15 
 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 10 10 
 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 15 15 
 รวม 100 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3    :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ดําเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ชั้นตอน)  ได้   5   คะแนน 
 มีการดําเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน   ได้   4   คะแนน 
 มีการดําเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้   3   คะแนน 
 มีการดําเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

ล าดับ
ที ่ การด าเนินการ 

มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน   
3 มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
  

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา   
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น   
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา   
7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ   
8 มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา   
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา   
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2559   

มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน 
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ตวับ่งชีท้ี่ 4    :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน  ได้   5   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา  90 - 99  คะแนน  ได้   4   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา  80 - 89  คะแนน  ได ้  3   คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  80 คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : คุณภาพแผนพฒันาสามปี 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  4 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2560 - 2562) 
การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
โครงการ 

96 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 58 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
 5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 3 
 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 5 
 5.10 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4 
 5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 3 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 3 3 

รวม 100 96 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5    :  การด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้   5   คะแนน 
 ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้   4   คะแนน 
 ดําเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้   3   คะแนน 
 ดําเนินการได้ตํ่ากว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  0 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 149 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 81 54.36 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

81 100 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 

24 16.11 0 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6    :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ไม่มีผลกระทบ    ได้   5   คะแนน 
 มีผลกระทบ 1 โครงการ   ได้   4   คะแนน 
 มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ  ได้   3   คะแนน 
 มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

โครงการด าเนนิการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ คะแนน 
โครงการที่ดําเนินการ 
(ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 

24 ไม่มีผลกระทบ 5 
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 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 5 5 
5 การดําเนินโครงการ 5 0 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 24 
 
ข้อคิดเห็น 
 จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้   24  คะแนน  ซึ่งต่ํากว่า  25  คะแนน คือ  
ต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดําเนินโครงการ  ได ้ 0  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา 
จึงเห็นควรเร่งรัดการดําเนินโครงการ ซึ่งในครึ่งปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาสามารถดําเนินการได้
เพียงร้อยละ 21.94  อาจจะให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาจะไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดําเนินงานเพราะไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด 
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

 
ชื่อโครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ – สกุล ................................................ ต าแหน่ง ...................................................... 
สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................................. 

ค าอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก  
ล าดับ 

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวบ่งช้ี) 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) ที่ เกิน
ศักยภาพของชุมชน 

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล   
4 ได้ดําเนินโครงการ   
5 ดําเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงกร   
7 กลุ่มเปูาหมายร้อยละ 50 ขึ้นได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 
 

 

 

 

  
 
 



ส่วนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1 
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) 

และการติดตามประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) คือ การ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล แบบ 1-3/1 (แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) การติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา                                           . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  

1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  

1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

  

1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

  

1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและ
ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลมาจัดทํา
ฐานข้อมูล 

  

2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  

2.4 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตําบล
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6 มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7 มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   
2.8 มกีารกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ 
เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

ส่วนที่ 2 : ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผลการติดตามผลดําเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

13 8    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 8    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1    
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 27 8    
5 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

5 4    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

11 5    

รวมทั้งสิ้น 73 34    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 100 46.58    
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แบบท่ี 3/1  แบบการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560 - 2563) โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  
ปรากฏอยู่ใน 
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ 
ปรากฎในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 30 12 8.05 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35 20 13.42 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2 1.34 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 42 29 19.46 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว 

10 4 2.68 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 24 14 9.40 
รวม 149 81 54.36 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดําเนินการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560 - 2563) และการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและข้อ 7 การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน 
2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้ดําเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  โดยได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผน เมื่อวันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาโดยสรุปผลการวัดคุณภาพมี
รายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
 3.1 วิสัยทัศน์ 5 5 
 3.2 พันธกิจ 5 5 
 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 10 
 3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 5 5 
 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 15 15 
 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 10 10 
 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 15 15 
 รวม 100 100 

 

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
หน้า 20 ข้อ 4.3 วรรค 3  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล เมื่อวันพุธที่  
27  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ตามแนวทางการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 - 2562) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 58 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
 5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 3 
 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 5 
 5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4 
 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 3 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 3 3 

รวม 100 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 

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

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจที่ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนเพ่ือให้การดําเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการบริหารงานซึ่งได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายาจึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ในระบบ (e-plan) และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ 
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6 

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
 

 การติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดําเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆ  มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้งถนน รางระบายน้ํา หนอง 
คลอง สระ สวนสาธารณะ เป็นต้น วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาได้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนี้ 

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.1 ที่ดิน  
 (1) ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี 5665 (หมู่ท่ี 3 บ้านหนองแค ตําบลศาลายา) เนื้อท่ี 1-0-25 ไร่ 
 (2) ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี 5666 (หมู่ท่ี 3 บ้านหนองแค ตําบลศาลายา) เนื้อท่ี 0-2-00 ไร่ 
 (3) ที่ดินมีโฉนดเลขที่ 50805 (หมู่ท่ี 3 บ้านหนองแค ตําบลศาลายา) เนื้อท่ี 2-0-00 ไร่ 
 ผลการติดตามและประเมินผล 

(1) ที่ดินแปลงที่ (1) – (2) สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 
 (2) ที่ดินแปลงที่ (3) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ เพ่ือใช้สําหรับการก่อสร้าง

อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
 1.2 สิ่งก่อสร้าง 
  (1) ปูายซุ้มองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  ซุ้ม 
  (2) อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล   
  (3) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
  (5) ปูายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็ก 
  (6) ไฟฟูาสาธารณะ 
  (7) อาคารโรงกรองน้ําดื่ม  จํานวน  3  แห่ง 

(8) หอถังประปา  จํานวน  5  แห่ง   
 ผลการติดตามและประเมินผล 

(1) รายการที่ (1) – (7) ใช้งานได้ตามปกต ิ
(2) รายการที่ (8) มีการบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ระหว่างดําเนินการขุด

เจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 2 แห่ง 
 ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 (1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน    24    สาย 
 (2) ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน    13    สาย 
 (3) ถนนหินคลุก/ลูกรัง   จํานวน    25    สาย 

 ถนนมีการชํารุดไปตามการใช้งานแต่ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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2. ครุภัณฑ์ 
 2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  กลุ่มรหัส 400  

(1) โต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน  17  ตัว 
(2) โต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน   7   ตัว 
(3) โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7 ตัว จํานวน   2   ชุด 
(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน   6   ตัว 
(5) โต๊ะสํานักงาน 5 ฟุต จํานวน   2   ตัว 
(6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน   3   ตัว 
(7) โต๊ะสํานักงาน จํานวน   1   ตัว 
(8) โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จํานวน   6   ตัว 
(9) โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต จํานวน   2   ตัว 
(10) โต๊ะทํางาน จํานวน   4   ตัว 
(11) โต๊ะอาหารโฟเมก้าขาว ขนาด 120x60x55 ซม. พร้อมเก้าอ้ี จํานวน   9   ตัว 
(12) โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน   1   ตัว 
(13) โต๊ะข้าง จํานวน   1   ตัว 
(14) โต๊ะเข้ามุม (มีชั้นกลาง) จํานวน   1   ตัว 
(15) โต๊ะประชุม จํานวน  14  ตัว 
(16) โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน  10  ตัว 

  กลุ่มรหัส 401 
(1) เก้าอ้ีบุนวม จํานวน  19  ตัว 
(2) เก้าอ้ีผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน   1   ตัว 
(3) เก้าอ้ีสํานักงาน (จัดซื้อในปีงบประมาณ 60 จํานวน 5 ตัว) จํานวน  45  ตัว 
(4) เก้าอ้ีขาชุบสีน้ําตาล จํานวน   4   ตัว 
(5) เก้าอ้ีสํานักงาน (มีโช้ค) จํานวน   1   ตัว 

  กลุ่มรหัส 404 
(1) ชั้นเหล็ก 4 ชั้น จํานวน   1   หลัง 
(2) ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน   4   หลัง 
(3) ชั้นวางสิ่งของ จํานวน   1   หลัง 
(4) ชั้นวางแฟูมเอกสาร ขนาด 2 ชั้น จํานวน   2   หลัง 
(5) ชั้นวางแฟูมเอกสารชนิดเหล็กมีล้อเลื่อน จํานวน   1   หลัง 

   
 
 
 
 

 



-59- 
 

กลุ่มรหัส 406 
(1) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน  14  หลัง 
(2) ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน   1   หลัง 
(3) ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน   1   หลัง 
(4) ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน   3   หลัง 
(5) ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน   8   หลัง 
(6) ตู้แบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จํานวน   3   หลัง 
(7) ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ลิ้นชัก จํานวน   1   หลัง 
(8) ตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน   3   หลัง 
(9) ตู้เอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก (จัดซื้อในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 หลัง) จํานวน   6   หลัง 
(10) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก  จํานวน   2   หลัง 
(11) ตู้เก็บของ 9 ช่อง จํานวน   1   หลัง 
(12) ตู้ 2 บานเปิด จํานวน  30  หลัง 
(13) ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน   1   หลัง 
(14) ตู้แบบฟอร์ม 40 ช่อง จํานวน   1   หลัง 
(15) ชั้นเก็บแฟูมเอกสาร 40 ช่อง จํานวน   3   หลัง 
(16) ตู้สํานักงานเคลือ่นที่ ขนาด 3.0x6.0x2.5ม. พร้อมเครื่องปรบัอากาศ จํานวน   2   หลัง 
(17) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน   4   หลัง 
(18) ลิ้นชักติดโต๊ะ จํานวน   3   ตัว 
(19) ตู้ล้อเลื่อน จํานวน   1   หลัง 
(20) ตู้เอกสารเตี้ยล้อเลื่อน จํานวน   1   หลัง 
(21) ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด จํานวน   1   หลัง 

กลุ่มรหัส 412 
(1) ตู้นิรภัย จํานวน   1   หลัง 

กลุ่มรหัส 414 
(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา จํานวน   1  เครื่อง 

  กลุ่มรหัส 415 
(1) เครื่องคิดเลข จํานวน   4  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 417 
(1) เครื่องถ่ายเอกสาร (จัดซื้อในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 เครื่อง) จํานวน   2  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 42) 
(1) เครื่องปรับอากาศ (จัดซื้อในปีงบประมาณ 60 จํานวน 3 ตัว) จํานวน  15  ตัว 

กลุ่มรหัส 422 
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน  1  ตู ้
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กลุ่มรหัส 423 
(1) โทรศัพท์ จํานวน  2  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 420 
(1) พัดลมติดเพดาน จํานวน  22  ตัว 

กลุ่มรหัส 438 
(1) เครื่องดูดฝุุน จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 478 
(1) เครื่องโทรสาร (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 เครือ่ง) จํานวน  2  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 482 
(1) เครื่องเจาะกระดาษ จํานวน  1  เครื่อง 

 2.2 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
กลุ่มรหัส 051 
(1) ไม้สต๊าฟ จํานวน  1  อัน 

กลุ่มรหัส 077 
(1) เทปวัดระยะ จํานวน  2  อัน 

กลุ่มรหัส 078 
(1) กล้องวัดระยะ จํานวน  2  ตัว 

กลุ่มรหัส 079 
(1) กล้องวัดมุม จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 087 
(1) ล้อวัดระยะ จํานวน  1  ตัว 

 2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
กลุ่มรหัส 054 
(1) เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน  2  ตัว 

 2.4 ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
กลุ่มรหัส 290 
(1) ชุดผจญเพลิง  
(2) ท่อแยกสายส่งน้ําดับเพลิง  
(3) สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร  จํานวน  2  เส้น 
(4) สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน  2  เส้น 
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2.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  กลุ่มรหัส 068 

(1) ชุดทดสอบเพ่ือหาค่า CBR แบบมือหมุน จํานวน  1  ชุด 
(2) ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินและความแข็งแรงคอนกรีต จํานวน  1  ชุด 
(3) ชุดทดสอบกําลังแรงอัดของคอนกรีต  จํานวน  1  ชุด 

  กลุ่มรหัส 088 
(1) เลื่อยวงเดือนไฟฟูาแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว 900 วัตต์ จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 089 
(1) เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 090 
(1) เครื่องเปุาลมแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์ จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 091 
(1) เครื่องตบดิน จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 092 
(1) เครื่องกระแทกไฟฟูา (แย็ก) จํานวน  1  ตัว 

 2.6 ครุภัณฑ์การเกษตร 
  กลุ่มรหัส 055 

(1) เครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อคูโบต้า เครื่องยนต์ดีเซล 11 แรงม้า จํานวน  1  ตัว 
(2) เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล แบบหอยโข่ง ยี่ห้อดอยซ์ จํานวน  1  ตัว 
(3) เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อยันมาร์ 22 แรงม้า จํานวน  1  ตัว 
(4) เครื่องสูบน้ําท่อพญานาค เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อยันมาร์ จํานวน  1  ตัว 
(5) เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล แบบหอยโข่ง 10 นิ้ว จํานวน  1  ตัว 
(6) เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า 14 แรงม้า จํานวน  4  ตัว 
(7) เครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร์พร้อมท่อ 5 แรงม้า 2 สาย จํานวน  1  ตัว 
(8) เครื่องพ่นยา จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 068 
(1) เลื่อยยนต์ จํานวน  1  ตัว 
(2) เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน  1  ตัว 

 2.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  กลุ่มรหัส 139 

(1) เครื่องกรองน้ําใช้ ทําด้วยแสตนเลส  จํานวน  3  ชุด 
  กลุ่มรหัส 439 

(1) เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน  2  เครื่อง 
(2) เครื่องทําน้ําร้อน – น้ําเย็น จํานวน  1  เครื่อง 
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  กลุ่มรหัส 442 
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังชนิดข้อแข็ง จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 703 
(1) ตู้เย็น จํานวน  1  เครื่อง 

 2.8 ครุภัณฑ์กีฬา 
  กลุ่มรหัส 806 

(1) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ จํานวน  6  เครื่อง 
  กลุ่มรหัส 807 

(1) เครื่องซิทอัพหน้าท้อง จํานวน  7  เครื่อง 
  กลุ่มรหัส 808 

(1) เครื่องบริหารข้อสะโพก จํานวน  6  เครื่อง 
กลุ่มรหัส 809 
(1) อุปกรณ์บริหารไหล่และข้อสะโพก จํานวน  4  เครื่อง 
(2) เครื่องบริหารขาและข้อสะโพก จํานวน  3  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 810 
(1) เครื่องออกกําลังกายแบบขาถีบ จํานวน  2  เครื่อง 
(2) เครื่องบริหารขาและน่องแบบถีบ จํานวน  3  เครื่อง 

 2.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  กลุ่มรหัส 458 

(1) ชุดไมโครโฟน  จํานวน  9  ชุด 
(2) ชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟูา จํานวน  1  ชุด 
(3) ไมล์ลอยพร้อมเครื่องรับสัญญาณ จํานวน  1  ชุด 

  กลุ่มรหัส 459 
(1) ลําโพง 4 นิ้ว สองทาง  จํานวน  2  ตัว 

  กลุ่มรหัส 460 
(1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 462 
(1) เครื่องเสียงติดรถยนต์  จํานวน  1  ชุด 

  กลุ่มรหัส 464 
(1) วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ICOM  จํานวน  5  ตัว 
(2) วิทยุสื่อสารในรถดับเพลิง จํานวน  2  ตัว 

  กลุ่มรหัส 466 
(1) หม้อแปลงไฟฟูา  จํานวน  1  ตัว 
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  กลุ่มรหัส 481 

(1) วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ (อยู่ในรถดับเพลิง)  จํานวน  1  ตัว 
(2) วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ ยี่ห้อ KENWOOD จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 490 
(1) ตู้เชื่อมชนิดอินเวเตอร์  จํานวน  1  ตัว 

 2.10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มรหัส 416 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์ จํานวน  1   ตัว 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน  1   ตัว 
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60 จํานวน 6 ตวั) จํานวน  17  ตัว 
(4) จอคอมพิวเตอร์ + CPU (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 ตัว) จํานวน  3   ตัว 
(5) จอคอมพิวเตอร์  จํานวน  1   ตัว 
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จํานวน  3   ตัว 
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) จํานวน  2   ตัว 

  กลุ่มรหัส 479 
(1) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน  1   ชุด 

  กลุ่มรหัส 480 
(1) เครื่องพริ้นเตอร์ (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 เครือ่ง) จํานวน  21 เครื่อง 

  กลุ่มรหัส 483 
(1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน  1   ชุด 

  กลุ่มรหัส 489 
(1) เครื่องสํารองไฟ (จัดซื้อในปีงบประมาณ 60 จํานวน 5 ตัว) จํานวน  17  ตัว 

  กลุ่มรหัส 491 
(1) สวิทซ์ 10/100 ขนาด 24 Port จํานวน  1  ตัว 
(2) สวิทซ์ 10/100/1000 ขนาด 24 Port จํานวน  1  ตัว 
(3) เครื่องแม่ข่าย จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 493 
(1) เครื่องบันทึกแบบภายนอก จํานวน  1  เครื่อง 

กลุ่มรหัส 494 
(1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน  4  ตัว 

  กลุ่มรหัส 495 
(1) ตู้ Rack แบบติดผนัง 19” จํานวน  2  ตัว 
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2.11ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  กลุ่มรหัส 446 

(1) เครื่องฉาย LCD Projector จํานวน  1  ตัว 
(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ VERTEX จํานวน  1  ตัว 
(3) เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 448 
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จํานวน  11  ตัว 

  กลุ่มรหัส 452 
(1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60 จํานวน 1 ตัว) จํานวน  4  ตัว 
(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ VERTEX จํานวน  1  ตัว 
(3) เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 454 
(1) กล้อง VDO (จัดซ้ือในปีงบประมาณ 60) จํานวน  1  ตัว 

  กลุ่มรหัส 456 
(1) โทรทัศน์สี่ ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 21 นิ้ว จํานวน  1  ตัว 
(2) โทรทัศน์สี ยี่ห้อเนชั่นแนล ขนาด 29 นิ้ว จํานวน  2  ตัว 
(3) โทรทัศน์สี จอ LCD ขนาด 29 นิ้ว จํานวน  2  ตัว 
(4) จอภาพ 32 นิ้ว จํานวน  2  ตัว 

  กลุ่มรหัส 487 
(1) กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล ระบบ NETWORK CAMERA จํานวน  1  ชุด 

  กลุ่มรหัส 491 
(1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 วัตต์ จํานวน  2  ชุด 

 2.12 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  กลุ่มรหัส 001 

(1) รถยนต์ 4 ประตู จํานวน  4  คัน 
  กลุ่มรหัส 002 

(1) รถยนต์ปิ๊กอัพดับเพลิง  จํานวน  1  คัน 
(2)รถยนต์ดับเพลิง จํานวน  1  คัน 

  กลุ่มรหัส 003 
(1) รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ จํานวน  1  คัน 

  กลุ่มรหัส 004 
(1) รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน  1  คัน 

  กลุ่มรหัส 005 
(1) รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน  3  คัน 
(2) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จํานวน  1  คัน 
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กลุ่มรหัส 009 
(1) รถจักรยานยนต์ จํานวน  4  คัน 

  กลุ่มรหัส 011 
(1) รถกระเช้า จํานวน  1  คัน 

กลุ่มรหัส 014 
(1) เรือเอนกประสงค์ จํานวน  1  ลํา 

กลุ่มรหัส 019 
(1) เครื่องยนต์เรือพร้อมอุปกรณ์ จํานวน  1  ชุด 

 2.13 ครุภัณฑ์อ่ืน 
กลุ่มรหัส 015 
(1) ระบบกระจายข่าวไร้สาย จํานวน  1  ชุด 

กลุ่มรหัส 488 
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จํานวน  10 ตัว 

กลุ่มรหัส 811 
(1) บ้านน้อยสองชั้น จํานวน  1  หลัง 

กลุ่มรหัส 813 
(1) ม้าหมุนที่นั่งแบบธรรมดา 6 ที่นั่ง จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 814 
(1) คอกหมุนพวงมาลัย จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 816 
(1) เครื่องเล่นสนาม จํานวน  1  ตัว 

กลุ่มรหัส 088 
(1) ประแจจับแปฺป จํานวน  2  ตัว 

 ผลการติดตามและประเมินผล 
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ข้างต้นมีทั้งหมด 13 รายการ จากการตรวจสอบ

พบว่าทั้ง 13 รายการสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ดังนี้ 
1. นางสาวสรัญญา ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสงกรานต์ วัฒโน  หัวหน้าฝุายการเงิน  กรรมการ 
3. นางสาวกุลวรรณ ศรีสวัสดิ์  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  กรรมการ 
4. นางสาวชนันณชิฎา ทองชัยสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
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3. วัสดุ 
 วัสดุที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 วัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ฯลฯ  
 3.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ 
 3.4 วัสดุกอ่สร้าง  เช่น  อิฐ หิน ปูน ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ ตะปู เหล็ก ยางมะตอย ฯลฯ 
 3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อ
น้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ 
 3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
 3.7 วัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า บุ้งกี๋ สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช 
ปุย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ํา ฯลฯ 
 3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ปู าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 3.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสื้อ หมวก รองเท้า หมวก ฯลฯ  
 3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด อุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.11 วัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง ลูกบอบดับเพลิง ฯลฯ 
 3.12 อาหารเสริม (นม)  เช่น นมโรงเรียน 
 3.13 วัสดุอื่น (วัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย) เช่น ถังขยะ มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟูา สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

 ผลการติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ได้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและ

วัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายามีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจรับพัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิก -จ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้การเบิก-จ่ายได้ วัสดุ
คงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้องโดยวัสดุที่เบิก-จ่ายจะนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ  
 
 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 7 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับชุมชน
ทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลใกล้เคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในโดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เป็นการตรวจสอบประเมินผลและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้เป็นการระบุโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

 โอกาส  (O : Opportunity) 
  (1) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้ พ้ืนที่ เช่น อําเภอ สถานีตํารวจ  เกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ  
สาธารณสุขอําเภอ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นต้น 
  (2) มีองค์กรภาครัฐอยู่ในพ้ืนที่ เช่น สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน 
  (3) มีสถานศึกษาในพื้นที ่ 
   ระดับการศึกษาปฐมวัย  ได้แก่ 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหามงคล 
    - โรงเรียนอนุบาลเอ้ือเพชร 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ 
   ระดับศึกษาประถมศึกษา  ได้แก่ 
    - โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  
    - โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
   ระดับมัธยมศึกษา 
    - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม) 
    - การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/มหาวิทยาลัย 
    - กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
    - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  (4) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรอบรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  (5) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ที่
ทําการไปรษณีย์ 
  (6) มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
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 อุปสรรค (T : Threat) 
(1) มีปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา มีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารหน้าที่ต่าง ๆ ตาม

กฎหมายที่กําหนดให้อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบาย
จังหวัดและนโยบายรัฐบาล  

(3)เกิดการขยายตัวของชุมชนทําให้และเศรษฐกิจทําให้เกิดปัญหาด้านการคมนาคม เช่น 
การจราจรติดขัด อุบัติเหตุตามท้องถนน เป็นต้น 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกาส ข้อจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S : Strength) 
(1) ประชาชน ผู้นําชุมชน ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3) ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(4) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
(5) มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
(6) องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(7) มีวัด 4 แห่ง  สถาบันแม่ชี 1 แห่ง 
(8) องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
 จุดอ่อน (W : Weakness) 

(1) ปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากมีประชากรอยู่กันอย่าง
หนาแน่นทําให้การให้บริการกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ําประปา การจัดการมูลฝอยต่าง ๆ ต้องเพ่ิมปริมาณ
การให้บริการมากขึ้น จนเกินระดับที่สามารถรองรับได้ 

(2) ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อขายที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น 
(3) ปัญหาการจราจรคับคั่ง เนื่องมาจากจํานวนประชากรหนาแน่นและประชาชนส่วนใหญ่หันมา

ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น  
(4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ สาเหตุเกิดจาก

กิจกรรมภายในชุมชน เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อากาศเสีย เสียงรบกวน และน้ําเสีย  ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 
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(5) ปัญหาทางด้านสังคม การที่ประชาชนเข้ามาอาศัยกันอย่างแออัดทําให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม 
เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ปัญหาแหล่งชุมชนแออัด 
ปัญหาการว่างงานและความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทําให้ขาดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 8 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน 2560 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 
 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
 1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ได ้ 5  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการครบ
ทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 35) 
  (2) แบบที่ 1 : การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่ 4  หน้า 41) 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์  ได้  5  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 36) 
  (2) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้  100  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่ 4  หน้า 45) 
 1.3 ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (1) แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่ 4  หน้า 42)  โดยสรุปได้ดังนี้  

 โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน  73  โครงการ 
 สามารถดําเนินการได้  จํานวน  34  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  46.58  ของแผนยุทธศาสตร์ 

2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
 2.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 35) 
 2.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 96 คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่ 4  หน้า 46) 
  (2) ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  4  คะแนน   (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 38)  
 2.3 ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
  (1) แบบที่ 3/1 : แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่ 4  หน้า 43)  โดยสรุปได้ดังนี้ 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน  149  โครงการ 
 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จํานวน  81    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  54.36  ของแผนพัฒนาสามปี 

(2) ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ  ไม่ไดค้ะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 37) 
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(3) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560 
(รายละเอียดดูส่วนที่ 5  หน้า 47) 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน   149   โครงการ 
 โครงการที่สามารถดําเนินการได้ จํานวน   24    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ   16.11  ของแผนพัฒนาสามปี 

3. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 3.1 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
  (1) ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได้  5  คะแนน  เนื่องจาก
ไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ  (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 37) 

4. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.1 เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดําเนินจําหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 4.2 วัสดุได้ดําเนินการจัดซื้อตามความจําเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 
 4.3 วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 4.4 ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 

5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา มีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใน
พ้ืนที่รวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียง ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระบบบริการพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ แต่ยังมีอุปสรรคด้านคมนาคมเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดและคับคั่ง
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นําชุมชน มีความพร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ แต่ก็มีจุดอ่อน 
คือ ชุมชนกลายเป็นชุมชนเมืองทําให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น เมื่อเมือง
มีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น ปัญหาความแออัดของที่อยู่
อาศัย ปัญหาจราจรติดขัดคับคั่ง ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ทั้ง
อากาศเป็นพิษ เสียงรบกวน น้ําเสีย ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชากร 
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6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  มีดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งเลียบคลองตา
หลี หมู่ที่ 2  

- ผู้รับจ้างเข้าดําเนินงาน
ล่าช้า 

- - เ ร่ ง รั ด ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดํ า เ นิ น ง าน ต า มแ บ บ
สัญญางานก่อสร้างเขื่อน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

 
7. ปัญหาอปุสรรคในการบริการประชาชน 
 ปัญหา 

(1) การบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีไม่เพียงพอ 
(2) เกิดอาชญากรรมและอุบัติในพ้ืนที่บ่อยครั้ง 
(3) ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนมาก 

 อุปสรรค 
(1) การขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(2) งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
(3) การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง 

 ข้อเสนอแนะ 
(1) เห็นควรมีการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที ่
(2) เห็นควรมีการจัดระเบียบสังคมเพ่ือปูองกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุ เช่น การติดตั้งกล้อง

วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
(3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้จักการคัดแยกขยะ 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี ้
 ปัญหา 

(1) องค์การบริหารส่วนตําบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  47.10  ไม่ถึงร้อยละ  
100 ของแผนพัฒนาสามปี 

(2) องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ 21.94 ไม่ถึง
ร้อยละ  50  ของแผนพัฒนาสามปี 
 อุปสรรค 

(1) องค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาความต้องการที่จะต้องดําเนินการอยู่เป็นจํานวนมาก 
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณจํากัด 

 ข้อเสนอแนะ 
(1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(2) เห็นควรเร่งรัดการดําเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ได้มากกว่าร้อยละ 

95 ของแผนพัฒนาสามปี 



ส่วนที่ 9  
ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


