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---------------------------------------------- 
 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านร่อม 
ได้ด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือน
ตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ทราบ  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมทราบ ในการประชุมสภา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๓ (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                      
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด
สามารถขอตรวจสอบดูได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 

(นายสัมภาษ อยู่พร้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา   /งานนโยบายและแผน                  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
หมู่ที่ ๒  ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรอื  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๓๐ 

โทรศัพท์  ๐๓๕-๓๔๐๗๓๖  / โทรสาร ๐๓๕-๓๔๐๗๓๖ 
 

 
 
 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตลุาคม  
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 
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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ 
ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเหน็ดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) เพ่ือให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยประชาชนสามารถรู้ถึงระยะเวลาการท างานของแต่ละโครงการและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

   
 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๑- 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น                   
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี
การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  

๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  

๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุ ตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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-๒- 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่           
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค                     
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากร                   
ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ                 
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง                 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด                  
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้               
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ ายได้รับ
การตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวาง
แผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

 

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๓- 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เป็นไป                          
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                  
บ้านร่อม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.๒๕๖๑  รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนด                        
ไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้                      
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ               
ผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือ                          
ไม่นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น                           
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ ( input)  การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุ งนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

 

 

 

 

ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔- 

 

 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ               
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณของ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง                         
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้                       
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕         
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

 

 ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
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-๕- 

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ   
ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้อง               
ตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป                   
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย      
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

    

 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในปัจจุบัน เรียกว่ า                               
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบ                    
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล”ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของ                    
แผนต่อไปในอนาคต 

การติดตาม(Monitoring) 

๑. การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

๒. การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

เมื่อมีปัญหา 

๓. กิจกรรมภายในโครงการ ถูกออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการ 

ด าเนินโครงการ เช่น ปัญหาที่ก าลังเผชิญ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน เทคนิค SWOT 

การประเมินผล(Evaluation) 

๑. ตรวจสอบผลการด าเนินงานใน ระหว่างก าลังด าเนินการ (On-going) การด าเนินการเสร็จสิ้น 

แล้ว (Ex-Post) 

๒. เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร 

เตือนล่วงหน้า 

๓. เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตัดสินใจวางแผนในอนาคต 

๔. ตัดสินคุณค่าโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง ปรนัย เชื่อถือได้ 

 

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
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-๖- 

การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาของท้องถิ่น 
โดยการใช้เทคนิค SWOT 

S = Strength   = จุดแข็ง 
W = Weakness  = จุดอ่อน 
O = Opportunity  = โอกาส 
T = Threat   = อุปสรรค 

ปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ  ที่ต้องน ามาพิจารณา 

- ด้านการบริหาร  ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอ านาจ การก ากับดูแล       
  เป็นต้น 
- ระเบียบ  กฎหมาย 
- บุคลากร  ได้แก่  อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เป็นต้น 
- งบประมาณ  รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การประสานงาน  การอ านวยการ  ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี  ความเข้มแข็ง   

ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณา  ในด้านต่างๆ 
 การวิเคราะหจ์ุดอ่อน (Weakness = w)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน  มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
ปัจจัยภายนอก 
ประกอบด้วย 
 - ด้านการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแย้ง  และกลุ่มผลประโยชน์ 
 - ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่  (เช่นผลผลิต  รายได้  รายจ่าย  การออม  การลงทุน  การใช้ที่ดิน  
             แรงงาน)  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลัง 
 - ด้านสังคม 
 - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
 - เทคโนโลย ี
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = o)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกวามีสภาพเป็นเช่นไรเหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใด
ที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม  การเมืองการปกครอง  และ
เทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม  การเมือง
การปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
 ในการวิเคราะห์  Swot  เชิงยุทธศาสตร์นั้น  หน่วย  หรือขอบเขตในการวิเคราะห์  ให้พิจารณาจากเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก  ดังนั้น  สิ่งต่างๆ  ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่นอกเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
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-๗- 

 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  (Internal Analysis)  

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 
๑. ต าบลบ้านร่อม มีเส้นทางหลักออกสู่ถนนสายเอเชีย 
๒. ต าบลบ้านร่อม ครัวเรือนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการและไฟฟ้า 
    แสงสว่างสาธารณะ 
๓. ต าบลบ้านร่อมมีการปรับปรุงถนน  ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
๔. ต าบลบ้านร่อมมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้  
๕. ต าบลบ้านร่อมเป็นเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่  โครงการส่งน้ าและ 
    บ ารุงรักษาชลประทานเริงรางอ าเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี 
จุดอ่อน 
๑. ต าบลไม่มีแหล่งน้ าที่สามารถผลิตน้ าประปาได้ตลอดปี  เพราะไม่มีแม่น้ าไหลผ่านพ้ืนที่ตั้งต าบล 
๒. ถนนในหมู่บ้านต่างๆในพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม มีลักษณะแคบ ไม่สะดวกในการคมนาคม                                             
    โดยมีผิวจราจร ๓ เมตร 

           ๓. ระบบการระบายน้ าของครัวเรือนยังไม่เป็นระบบไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
๔. ปัญหาถนนช ารุด ถนนประเภทถนนลูกรังมีปัญหาในการช ารุดบ่อยและการใช้งานท าให้ต้องด าเนินการ 
    ซ่อมแซมอยู่ต่อเนื่อง 
โอกาส 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ.กระจายอ านาจ ท าให้มีงบประมาณ
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้น 
อุปสรรค 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ อัตราก าลังเจ้าหน้า 
    ที่มีอยู่น้อย ยังไม่สามารถตอบสนองกับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 
      จุดแข็ง 

- ประชาชนได้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม และต าบลบ้านร่อม มีโครงการชลประทานผ่าน ๑ โครงการ         
- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลประทานเริงรางอ าเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี 

      จุดอ่อน 
๑. ขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรมให้แรงงานในพ้ืนที่ได้เข้าท างาน 
๒. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเกษตรมีราคาสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ฯลฯ 
๓. ปัญหาขาดน้ าใช้ในการเกษตรในกรณีที่โครงการชลประทานไม่ได้ปล่อยน้ า เช่น คลองชลประทาน ๒๕ ขวา     
๔. ปัญหาการท าการเกษตรไม่พร้อมกัน หรือไม่มีแผน ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า 
๕. ประชาชนมีการออมน้อย  มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย 

    โอกาส 
รายได้ของประชาชนในพื้นท่ีต าบล ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้าง เกษตรกร ค้าขายและการคมนาคมสะดวกสบาย      
ท าให้ประชาชนสามารถไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอใกล้ได้ โดยทางโรงงานจัดรถรับส่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   มีระบบชลประทานผ่านพื้นที่ ๑ โครงการ  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ชลประทานเริงรางอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ท าให้การท าอาชีพเกษตรนั้นมีน้ าใช้ในการเกษตร 
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-๘- 

อุปสรรค 
-ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม 
-ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
-ปัญหาปุ๋ย ยา ราคาแพง 
-ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 

๓. ด้านสังคม 
      จุดเด่น 

๑. มีการติดตั้งเสียงไร้สาย  ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ 
๒. มีสถานที่ด าเนินการประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๓. มีการก่อตั้งอาสาสมัครต่างๆ เช่น อสม. อาสาสมัคร อปพร. ต ารวจชุมชน ฯลฯ 
๔. มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยมีเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ  

      จุดด้อย 
๑. ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๒. ผู้พิการและผู้สูงอายุไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
๓. การจัดจั้งกลุ่มอาสาสมัคร / กลุ่มอาชีพ ยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและยั่งยืน 
๔. การพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงแต่ด้านคุณธรรมต่ าลง 
๕. การปฏิบัติรามขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามได้หดหายไปบางอย่างบางตอนไม่ครบถ้วน                                  
    และอาจจะหายไปจากสังคม 
๖. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง การดูแลด้านสุขภาพอนามัย                                         
    ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
๗. การได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากท าให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ                            
    จนไม่นึกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

      โอกาส 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ.กระจายอ านาจ ท าให้มีงบประมาณในการ 
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้เพ่ิมข้ึน 

      อุปสรรค 
-ประชาชนยังไม่มีการตื่นตัวในการท างานเป็นกลุ่ม 

๔. ด้านแหล่งน้ า 
      จุดแข็ง 

๑. มีระบบชลประทาน จ านวน ๒ โครงการ ไหลผ่าน 
- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง ได้แก่   

                                ๑. คลอง ๒๓ ขวา (คลองปูนหมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านร่อม)       
                                ๒. คลอง ๒๔ ขวา (ประตูน้ าบ้านร่อม)   
                                ๓. คลอง ๒๕ ขวา  (คลองปูน)  ผู้ที่ใช้น้ าคือนาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านร่อม   

           ๔. คลอง ร ๗ ซ.(สายโคกบ้านใหญ่-ดอนพุด ผู้ใช้น้ าคือนาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านร่อม)   
                                ๕. คลอง ร ๘ ซ. (ติดพ้ืนที่ต าบลวังแดง)   
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-๙- 

      จุดด้อย 
๑. ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในด้านความสะอาดยังไม่ได้มาตรฐาน 

      โอกาส 
๑. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้มากขึ้น 

      อุปสรรค 
๑. ประชาชนยังไม่มีการวางแผนการใช้น้ า 
๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของน้ า 

๕. ด้านสาธารณสุข 
      จุดแข็ง 

๑. ต าบลบ้านร่อม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ๒ แห่ง ตั้ง ณ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๕ ท าให้การบริการ                     
    ด้านสาธารณสุขได้อย่างดี 
๒. มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
๓. มีกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เช่น การหยอดทรายอะเบท ของกลุ่ม อสม. การควบคุมโรคเบาหวาน การดูแล 
    ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
๔. มีสนามกีฬา เพ่ือใช้ในการออก าลังกาย เช่น สนามโรงเรียนวัดบ้านร่อม  สวนสาธารณะและออกก าลังกาย 
    หน้าที่ท าการ อบต.บ้านร่อม  สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนประดู่ 

     จุดด้อย 
๑. การให้ความส าคัญในการน าสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย 
๒. ประชาชนยังไม่ใส่ใจการดูแลรักษาสุขภาพ  การออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 

     โอกาส 
ตาม พรบ.การกระจายอ านาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณในการ 
ด าเนินการต่างๆในด้านสาธารณสุขได้เพ่ิมขึ้น เช่น สามารถซื้อทรายอะเบท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
การจัดการแข่งขันกีฬา 

      อุปสรรค 
- ความร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 
- ความเอาใจใส่ในสุขภาพของประชาชน เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตร รวมถึงการป้องกันอันตราย 
  จากการใช้สารเคมีในการเกษตร 

๖.ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
      จุดแข็ง 

๑. ต าบลบ้านร่อม มีโรงเรียน จ านวน ๒ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม  
    โรงเรียนวัดดอนประดู่ 
๒. มีวัดจ านวน ๓ วัด ได้แก่ วัดบ้านร่อม  วัดดอนประดู่ วัดดอนกระสังข์ 
๓. ประเพณีอันดีงาม ได้แก่ ประเพณีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ในประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง         
    ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ประเพณีท าบุญหน้าบ้านหลังบ้าน 
จุดด้อย 
๑. เด็กนักเรียนไม่มีทุนการศึกษาในการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
๒. ประชาชนยังไม่ใส่ใจกับการหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีของตน 
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-๑๐- 

โอกาส 
ระบบชุมชนแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดให้สิทธิบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
อุปสรรค 

 การได้รับอิทธิพลของชาวตะวันตก ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากท าให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ  
           จนไม่นึกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๗.ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
๑. ต าบลบ้านร่อม มีการจัดการขยะ โดยการเก็บไปทิ้ง โดยระบบฝังกลบ 
๒. อบต.มีการปรับปรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
จุดอ่อน 
๑. ประชาชนขาดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม 
๒. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษ 
๓. ไม่มีการคัดแยกขยะเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
โอกาส 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีข้อบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.๕๐,ม.๕๖,ม.๕๙,ม.๖๙, 
    ม.๗๙ และ ม.๒๙๐ (ระบุวา่เพ่ือส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี 
    อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ 
๒. ตาม พรบ.ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดย  
    การถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
อุปสรรค 
- ขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง 

๘. ด้านการเมืองการบริหาร 
จุดแข็ง 
๑. มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 
๒. การบริหารงานที่เป็นระบบจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จุดด้อย 
๑. พนักงานส่วนต าบลขาดการใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
โอกาส 
มีก าหนดแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนขยายอัตราก าลังเพ่ือเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค 

 พนักงานส่วนต าบลไม่พัฒนาตนเองในการใส่ใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้ท้องถิ่นขาดการพัฒนา 
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-๑๑- 
วิเคราะห์ปัจจัยนอก (External  Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค /ภัยคุกคาม (Threat) 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  โดยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  
และชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่นให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. นโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญกับการแก้ไข  ปัญหาความยากจนและ
เศรษฐกิจในชุมชน / ครัวเรือน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ  ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุนด้าน
การเกษตรยั่งยืน  วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา   
 

๑. ภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย 
๒. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ความผันผวน
ของราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น น้ า 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ   
๓. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้ 
๔. การตอบรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
๕. สถานการณ์โรคระบาด   
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เริ่มขาดแคลน 

 
 
 

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

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  

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

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๑๒- 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
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-๑๓- 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         โดย

อย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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-๑๔- 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๗๐๓ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                     
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                     
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)              
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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-๑๕- 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณามีถนนในการสัญจรไปมาได้ 

สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และ       
มีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง  เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท  มีการขยายตัว     
ทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  
ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วม  ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนปลอดภัยจากสร้างเคมี 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่     
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  
มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของอบต.  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อหมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม่  
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-๑๖- 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้าน
และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น        
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์    
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)   

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 

๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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-๑๗- 

 

 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

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

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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-๑๘- 

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การ
ลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด า เนินการ เก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี                           
แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสาร                  
การด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เคร่ืองมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/
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-๑๙- 

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.ใน 

                 ภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.บ้านร่อม 

       ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของอบต. 

                 บ้านร่อม  

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  
เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  
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-๒๐- 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  
๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่
สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติ
และผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างยาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบ
ว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

 

๑)  นายระเบียบ เอกเกิด   ต าแหน่งประธานสภา อบต.  ประธานกรรมการ 

๒)  นายเลิศสิน  กรรไกรภัย  ต าแหน่งรองประธานสภา อบต.            กรรมการ 

๓)  นายสมพร  พูลสวัสดิ์ ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ    

๔)  นางเอมอร  ประสงค์   ต าแหน่งผู้แทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 

๕)  นายเสน่ห์   เอกเกิด   ต าแหน่งผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 

๖)  นายกันณพงศ์  ตรีบุตร      ต าแหน่งผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 

๗)  นายอนุพนธ์ มีน้อย   ต าแหน่งผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 

๘)  นายสนั่น  อู๋เจริญ ต าแหน่งนายช่างโยธา อบต.          กรรมการ 

๙)  นายปรีชา  ยุกิจภูติ   ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐) นางนุชจรินทร์  พระพรหม  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑) นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.          เลขานุการกรรมการ 

๑๒) นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

      

 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๒๑- 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยม
หลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 

 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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-๒๒- 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

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

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ 
ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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-๒๓- 

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”  

หลกัการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)   

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก                

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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-๒๔- 

 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคม
อีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจ
ของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุก
หมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุก
ส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี” 

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

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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-๒๕- 
 

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

และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบ
ให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา

ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๒๖- 
 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๖. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
     ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

                  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน  เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
            พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี 
 
 วิสัยทัศน์ “เมืองแหง่อนาคต  แหล่งของการลงทุน  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
    มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข่งขันในระดับสากล” 
 
. ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชนเพื่อ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
-เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”ของกลุ่มจังหวัด 
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า  
 “เชิงสร้างสรรค์” และ High Tech Industry ให้มากข้ึน 
-เพ่ือน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทาง การเกษตรและ    
 สินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง  
Technology ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดโดยใช้     
 Information Technology เป็นตัวกระตุ้น 
-เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดและของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
 และป่าสักให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
-เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน  กว้างขวางและ 
 น ามาสู่การเพ่ิมผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของ 
แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
-เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก (จัดการภัยแล้ง   
 ผักตบ  น้ าท่วม) 
-เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม(ด้านขยะ  อากาศและน้ าเสีย) ที่เป็นผลพวงมาจา 
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเป็นเมือง 
-เพ่ือน าขยะที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพ่ิมมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้   
 กลุ่มจังหวัด ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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-๒๗- 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
   -เพ่ือรองรับสภาพของ “ ความเป็นเมือง ” ในอนาคต 
   -เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของระบบฐานข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่ม 

 จังหวัด 
   -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม  ประวัติศาสตร์ และ 

 วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
   -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเอ้ืออ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคต่อการขนส่งและเดิน 

 ทางผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ไปจะถึงระดับ Transnational 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑ 
  -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนมีระบบการปฏิบัติการ และ 

 โครงสร้างการท างานที่เอ้ือต่อการร่วมคิด  ร่วมสร้าง และร่วมโครงการที่เป็น 
 ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

  -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและประชาชนมีฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือต่อ 
 การลงทุนเพ่ือประสิทธิภาพในการตัดสินใจและสามารถเพ่ิมคุณค่าให้ทรัพยากรของกลุ่ม   
 จังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)    
  “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” 
เป้าประสงค์รวม 

๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. ภาคการผลิต  ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ  สู่มาตรฐานสากล 
 ๑. เป้าประสงค์ประเด็นที ่๑ เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
 ๒. กลยุทธ์ 
  ๑. ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   

          วัฒนธรรมเกษตรและการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 
๒. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการประ    
    สัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 

 ๓. ตัวชี้วัด 
       (๑). ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕) 
       (๒). ร้อยละของนักท่อเที่ยว(นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ ๕) 
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-๒๘- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ๑. เป้าประสงค์ประเด็นที่  ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างมีดุลยภาพ 
 ๒. กลยุทธ์ 

  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงให้น่าอยู่มีความเป็นระเบียบและ 
              ปลอดภัย โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๒. ส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง 
  ๔. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ 
 ๓. ตัวชี้วัด 
  ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่และการจัดระเบียบสังคม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
  ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
  ๓. ร้อยละของชุมชนและสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีและ 
              การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (ร้อยละ ๘๐) 
  ๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน(ร้อยละ ๘๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาภาคการผลิต  การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
 ๑. เป้าประสงค์ประเด็นที่ ๓ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลก 
          ทุกระดับ 

 ๒. กลยุทธ์ 
  ๑. ส่งเสริมเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและการบริหารจัดการน้ าไปสู่พื้นท่ีเกษตร 
             อย่างครบวงจร 
  ๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและใช้พลังงานทดแทน 
  ๓. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล 
  ๔. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล 
             โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ๕. ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้าและบริการให้เป็นมืออาชีพ 
 ๓. ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (ร้อยละ๕) 
  ๒. สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรครบวงจร 
  ๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ๒) 
  ๔. รายได้จาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ ๑๐) 
  ๕. ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. ร้อยละของผู้ส าเร็จการอบรมมีงานท า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท่าเรือ 
“ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ                

การคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ า เน้นต าบลหมู่บ้านมีถนนมั่นคงถาวรและมีน้ าอุปโภคตลอดปี  เน้นสนับสนุนการลงทุน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไร่นาพืชสวนและอุตสาหกรรมการเกษตร เน้นการศึกษาให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งพัฒนาฝีมือแรงงาน” 
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-๒๙- 
 

จุดมุ่งหมายของท่าเรือ 
  ๑. เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เน้นการศึกษา ฝีมือแรงงาน สาธารณสุขและพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. การกระจายรายได้ของประชากรในเขตอ าเภอพอต่อค่าครองชีพในระดับมาตรฐานทั่วไป 
  ๔. เน้นการรักษาการขยายตัวการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
   ๑. จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและท่ัวถึงโดยควบคุมให้        
สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   ๒. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 
   ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมี                    
ขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่าย              
การประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
    ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถปรับตัวต่อสภาพ
การที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
      ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติดผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอา
ใจใส่อย่างทั่วถึง 
    ๖. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งมีจิตส านึก มีศักยภาพ
ในการร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๗. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
    ๘. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสมและระบบเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ เพ่ือลดการใช้สารเคมีให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
    ๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                   
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน 

๘. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๘.๑ ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มาจากสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอมาบูรณาการเป็น
แนวทางในการพัฒนาอบต. เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
อบต.ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   ๖  ด้านดังนี้   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
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-๓๐- 
 
๘.๒ เป้าประสงค์ 

  ๑. โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
  ๒. สวัสดิการสังคม กีฬา การสาธารณสุขได้รับการพัฒนาท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓. เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข้งและพ่ึงตนเองได้ 
  ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  ๗. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและประชาชน 
                       ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๓ ตัวช้ีวัด 
   ๑.  ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ยอย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๒.  ครัวเรือมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
   ๓.  ชุมชนมีความเจริญเติบโต มีระเบียบแบบแผน 
   ๔.  ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.  คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๖.  ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
   ๗.  ประชาชนสืบทอดฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

     ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
   ๘.  ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท  

  ๙.  ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รบัความช่วยเหลือเบื้องต้น 
  ๑๐.กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๑๑.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  ๑๒.แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยาย 
       ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๓.ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
  ๑๔.ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ 
  ๑๖.ประชาชนรู้จักการก าจัดขยะท่ีถูกต้อง 
  ๑๗.ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
                ความรู้ ความเชีย่วชาญและมีทัศนคติท่ีดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ 
                จริยธรรม 
  ๑๘.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
  ๑๙.การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมภิบาลเพ่ือให้ 
        เกิดประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรมและประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
       บริหารจัดการเพื่อรับรองการ กระจายอ านาจและเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึง 
       พอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒๐.กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  ๒๑.แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนิน 
                ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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-๓๑- 
 

 ๘.๔ ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว             
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

 ๘.๕ กลยุทธ์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางท่ี ๑ จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  แนวทางท่ี ๑ ด้านการสาธารณะสุขและสุขภาพ 
  แนวทางท่ี ๒ ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางท่ี ๓ ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  แนวทางท่ี ๔ ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ลด 
                                     อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางท่ี ๕ ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาอาชีพ  
  ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึง 

     คุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย   
     มลภาวะและสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และดูแลให้มี 
     การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม  

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แนวทางท่ี ๑ การพัฒนางานบริการประชาชน 
  แนวทางท่ี ๒การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางท่ี ๔ การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม 
                                     ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้ 
                                     สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี 
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-๓๒- 
 
 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  แนวทาง 
  

๑. วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           “ บ้านร่อมเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม” 

๒.  ภารกิจหลักหรือพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ภารกิจหลักท่ี  ๑ การบ ารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  ภารกิจหลักท่ี  ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วน  
                                          รว่มในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ภารกิจหลักท่ี  ๔ การพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
                     ท้องถิ่น 

  ภารกิจหลักท่ี  ๕ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลสุขอนามัยของประชาชน 
  ภารกิจหลักที่  ๖ การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต  ตลอดจนความมั่นคง 
                                          ในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยใน 
                               ชุมชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๗ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักท่ี  ๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการมี 
                                          ส่วนร่วมของประชาชน 

๓. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑. พัฒนาปรับปรุงสภาพถนนทั่วทุกหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน 
๒. ปรับปรุงแก้ไขระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๓. ปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 ๔. ปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งขยายระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ   
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ปรับกลวิธีด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
 ๒. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 ๓. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและเกษตรกร 
 ๔. พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ด้านแหล่งน้ า 
 ๑. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ๒. พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดหาน้ า 
 ๓. ขุดลอกคลองส่งน้ า 
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-๓๓- 

ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  โดย        

    ด าเนินการเองในสถานศึกษาในสังกัดและให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
๒. ส่งเสริมให้ชุมชน   ประชาคม   องค์กรเอกชน   สถาบันศาสนา   สถานประกอบการและสถาบัน    
    สังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.  เสริมสร้างการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๓.  เสริมสร้างและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔.  สร้างสถานที่พักผ่อนหรือสวนสุขภาพให้เพียงพอ 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๑. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน   และต้านภัยยาเสพติด 
 ๓. เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 ๔. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางประจ าแต่ละหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ๕. ส่งเสริมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้   คนพิการ   ทีไ่ม่มีคนดูแล 
ด้านการสาธารณสุข 
 ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ  อนามัยขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 ๒. ป้องกันและควบคุมโรค 
 ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้การสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ด้านการเมือง การบริหาร 
 ๑. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. ปรับปรุงระบบและระเบียบงานต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 ๔. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 ๕. ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ  
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-๓๔- 

 

ขั้นตอนที่  ๖      การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์โดย     
รวมของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดจากประเด็นหลักของการพัฒนา  
ได้แก่  (NPCP) 

 ความต้องการ  (Need)    ความคาดหวังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อ 
                                     ประเด็น/จุด มุ่งหมายการพัฒนา   
  ปัญหา  (Problem)         สภาพการณ์อันไม่พึงประสงค์ หรือ
บั่นทอน 

                                          จุดมุ่งหมายของ  
                                           การพัฒนา  แต่อยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ 
 ข้อจ ากัด (Constraint)     สภาพการณ์อันไม่พึงประสงค์  หรือบั่นทอน 

                                      จุดมุ่งหมายของ  การพัฒนา  ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะ 
                                      จัดการได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ศักยภาพ  (Potential)      ทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีอยู่แล้ว และสามารน ามาใช้ประโยชน์
ได้ซึ่งมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑)  เพ่ือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ   ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน 
๒)  เพ่ือแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เสริมสร้าง   
     จิตส านึกให้แก่ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมมือกันรักษา 
     สิ่งแวดล้อม 
๓)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถพ่ึงตนเองด้วย 
     ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
๔)  เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง    
๕)  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้ได้รับการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพ 
     ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ  สติปัญญา 

                                    ๖)   เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนที่  ๗    การก าหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    มี  ๖  ด้านคือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ด้านการพัฒนาการเกษตร 
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-๓๕- 
 

๕. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
แนวทางท่ี  ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ต าบลกับอ าเภอ โดยให้มี 
  เส้นทางท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ 
  ในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงาน 
  ราชการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 

            ๑.๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนได้. 
    มีน้ าอุปโภค  
  -  บริโภคท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับ 

 สภาพพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของประชาชน 
 อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
 แหล่งกักเก็บน้ า คูคลองส่งน้ า คุณภาพน้ า และชลประทานระบบท่อ รวมทั้งควบคุมดูแล 
 การใช้น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ  

 ๑.๑.๓ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ 
  พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาสังคม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
แนวทางท่ี ๒ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน จึงขอเสนอแนวทางดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
                      ๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันด้านสุขภาพให้ทั่วถึง 
                      ๒.๑.๓ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง 
  สุขภาพที่ดีการป้องกันโรค การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันการเสพยาเสพติด 
                      ๒.๑.๔ สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริม 
สุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละพ้ืนที่ 
๒.๒ ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เร่งพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังนี้ 
๒.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพสนับสนุน  

ส่งเสริเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน ในต าบล 
   ๒.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 ๒.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการห้องสมุดส าหรับประชาชนภายในต าบลบ้านร่อม 
เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ 

 ๒.๒.๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
          ชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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-๓๖- 
 

๒.๓ ด้านการกีฬา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๒.๓.๑  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเป็น  จุดเริ่มต้น 

  ของการพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชน และ   ประชาชน 
  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา 
                     ๒.๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน 

๒.๓.๓  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  และเครือข่ายระหว่างจังหวัด 
  ๒.๓.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีสถานที่  
  ออกก าลังกายมีอุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ออกก าลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

๒.๓.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา การเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
ศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็นและสงบสุข เพ่ือให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน 

 ๒.๓.๖  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
มากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 

 ๒.๓.๗  ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือปลูกฝัง  จิตส านึก 
ให้รักท้องถิ่น 

๒.๔ ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ลดอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณะภัย 
                     ๒.๔     สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ห่างไกลยาเสพติด 
                               และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ต่อ ๆ ไป 
                     ๒.๕     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบเด็กนักเรียนและเยาวชนจัดตั้งกลุ่มอาสาแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติดในชุมชนให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และป้องกันปัญหา 
  ยาเสพติด 
                     ๒.๖     ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
  มีนโยบายที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง   เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
  และเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิก ทุกวัยในครอบครัว โดยมีแนวทางดังนี้ 
   ๒.๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวผาสุก โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา 

และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ การวางแผน และแก้ไขปัญหาครอบครัว 
                     ๒.๖.๒  สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในชุมชน 

๒.๖.๓   ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถ 
  มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๖.๔  ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งน าประสบการณ์ และ 
ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๖.๕  ให้การสงเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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-๓๗- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้  

ฝ่ายบริหารมีเป้าหมายที่จะด าเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ 
ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย น าไปสู่การพอมีพอกิน ให้ประชาชนใช้ทุนทาง
ปัญญา ศักยภาพส่วนตัว และสินทรัพย์ที่มีอยู่ท างานอย่างเต็มที่  
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะน าเสนอมีดังนี้ 
๓.๑  การพัฒนาอาชีพ 
 ๓.๑.๑  ส่งเสริมแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

ศักยภาพของชุมชน ตั้งแต่การผลิตเพ่ือการบริโภค น าผลผลิตที่เหลือออกจ าหน่าย เพ่ือสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมการรวมตัว  เพื่อด าเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน 

  ๓.๑.๒   ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวางแผนการ 
ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 

๓.๑.๓   มุ่งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปร 
    รูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๓.๑.๔  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน  
  รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของผลผลิต 

                     ๓.๑.๕  ส่งเสริมการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ที่ท้องถิ่นมีอยู่ ทักษะ ฝีมือ ภูมิปัญญาไทย ศักยภาพในการผลิตและการตลาด โดยจัดตั้ง 
  ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน เตรียมความพร้อม 
  เพ่ือการลงทุน 

                     ๓.๑.๖  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๔.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  
และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลภาวะ  และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ  รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสม 

                     ๔.๒ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีบทบาทในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จัดภูมิทัศน์ในทุกชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน 
                     ๔.๓     ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ แบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม 

                     ๔.๔      ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะ     
  ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                     ๔.๕     สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์ 
  จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงการน าสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่  
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-๓๘- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองการบริหารไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหาร และการให้บริการประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
                     ๕.๑   การพัฒนางานบริการประชาชน 
           ๕..๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
           ๕.๓    เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           ๕.๔   การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเกษตร 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๖.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้ 

ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรชีวภาพ  การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพ่ือให้
ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี      

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการ
ก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วย สระบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและ
สนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒)แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 

********************************** 
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-๓๙- 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และ
ผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยใน
การตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนว
ลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ               
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการ
ท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
 
 
 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนา 
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-๔๐- 
 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
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-๔๑- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑ 
การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๒- 
 
 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แลว้ 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่น 

  

๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
       ยุทธศาสตร์การพฒันา  

 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
      พัฒนาท้องถิ่น  

 

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถ่ิน  

 

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
 
สรุป  จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเดน็            
การประเมิน  จากทัง้หมด  ๑๘  ข้อ  มีการด าเนินงานและจัดท าตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๒ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๔- 
 
 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
๒. รายงานผลการด าเนินงาน 

 ครั้งที่ ๑  (ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
  ครั้งที่ ๒  (เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) , แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
     

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี พ.ศ.๒๕๖๑  ปีท่ี พ.ศ.๒๕๖๒ ปีท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ ปีท่ี พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

  ๑.การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ๑๔๙ ๗๐,๙๕๓,๐๐๐ ๑๕๒    ๖๐,๐๗๕,๖๐๐ ๑๔๑ ๕๔,๕๐๖,๐๐๐ ๑๔๑    ๕๔,๔๔๒,๐๐๐ ๕๘๓ ๒๓๙,๙๗๖,๖๐๐ 
๒.การพัฒนาสังคม ๓๓ ๕,๘๕๖,๘๔๐ ๓๖ ๕,๙๒๖,๘๔๐ ๓๓       ๕,๘๕๖,๘๔๐ ๓๓ ๕,๘๕๖,๘๔๐ ๑๓๒ ๒๓,๔๙๗,๓๖๐ 
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ   ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๙๖๐,๐๐๐ 
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ     
   สิ่งแวดล้อม 

๖       ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๗๐,๐๐๐ ๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๖       ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 

๕.การพัฒนาการเมืองการบริหาร ๑๔ ๑,๒๘๖,๐๐๐ ๑๕ ๑,๖๘๖,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๘๖,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๘๖,๐๐๐ ๕๖ ๕,๕๔๔,๐๐๐ 
๖.การพัฒนาการเกษตร ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ยุทธศาสตร ์ ๒๑๐ ๗๘,๗๕๕,๘๔๐ ๒๑๘ ๖๘,๓๖๘,๔๔๐ ๒๐๒ ๖๒,๓๐๘,๘๔๐ ๒๐๒ ๖๒,๒๔๔,๘๔๐ ๘๓๒ ๒๗๑,๖๗๗,๙๖๐ 
 

 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๕- 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ทีแ่ล้วเสร็จ 

รอบเดือน เมษายน 
เม.ย. ๖๑ – ก.ย. ๖๑ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๔ ๖๐.๘๗ ๐ ๐ ๙ ๓๙.๑๓ ๒๓ ๑๐๐ 
๒. การพัฒนาเมืองน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๑ ๘๐.๗๗ ๐ ๐ ๕ ๑๙.๒๓ ๒๖ ๑๐๐ 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ๑ ๕๐ ๐ ๐ ๑ ๕๐ ๒ ๑๐๐ 
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๓ ๑๐๐ 
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร ๔ ๖๖.๖๗ ๐ ๐ ๕ ๓๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๖. การพัฒนาการเกษตร ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑๐๐ 

รวม ๔๒ ๖๘.๘๕ ๐ ๐ ๑๙ ๓๑.๑๕ ๖๑ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๖- 
 
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม/อุดหนุน รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓,๘๕๒,๘๐๐ ๗๙.๙๒ ๙๖๘,๐๐๐ ๒๐.๐๘ ๔,๘๒๐,๘๐๐ ๑๐๐ 
๒. การพัฒนาเมืองน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕,๔๘๕,๓๐๐ ๘๒.๗๒ ๑,๑๔๕,๙๙๔ ๑๗.๒๘ ๖,๖๓๑,๒๙๔ ๑๐๐ 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๘,๓๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ ๖๘,๓๒๖ ๑๐๐ 
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร ๕๑,๒๙๕ ๑๐๐ ๐ ๐ ๕๑,๒๙๕ ๑๐๐ 
๖. การพัฒนาการเกษตร ๑๔,๒๓๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๔,๒๓๒ ๑๐๐ 

รวม ๙,๕๐๑,๙๕๓ ๘๑.๘๐ ๒,๑๑๓,๙๙๔ ๑๘.๒๐ ๑๑,๖๑๕,๙๔๗ ๑๐๐ 
 

   



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๔๗- 
 

สรุป 

โครงการที่ได้ด าเนินการ    ๔๒         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๑        ๒๑๐        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๔๒  x  ๑๐๐ =      ๒๐  % 

                 ๒๑๐ 
ส่วนที่  ๕  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน 
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 ๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 ๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

ส่วนที่  ๖  ข้อเสนอแนะ 
๑. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ 

สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 ๒. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 ๓. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 ๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 ๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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-๔๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบที่ ๓ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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-๔๙- 
 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :  แบบที่   ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน                                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปี  ละ ๒ ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม.................................. 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..................................๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.............................................................. 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑–กันยายน ๒๕๖๑) 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ (๒๕๖๑) 

(เม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย.๒๕๖๑) 
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๔๙ ๑๔ 
๒. ด้านการพัฒนาสังคม ๓๓ ๒๑ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ๑ 
๔.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อม 

๖ ๑ 

๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๑๔ ๔ 
๖.  ด้านการเกษตร ๕ ๑ 

รวม ๒๑๐ ๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม   
 

-๕๐- 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕๘ % ๔๒% 0% 
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕๘% ๔๒% 0% 
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๒% ๔๘% 0% 
๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๓๖%    ๖๔% 0% 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๙% ๖๑% 0% 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๕% ๕๕% 0% 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๒% ๕๘% 0% 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๙% ๔๑% 0% 

 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๐ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๗ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๘ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๓ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๑๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๑๗ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๑ 

ภาพรวม ๘.๒๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม   
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๐ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๘ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๔ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๖ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๒ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๑๔ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๐๙ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๓ 

ภาพรวม ๘.๒๑ 
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-๕๑- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๙ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๖ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๖ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๔ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๙๔ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๐๓ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๒ 

ภาพรวม ๘.๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๔ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๒ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๖ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๑ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๒ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๙๖ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐ 

ภาพรวม ๗.๙๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๓ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๖ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๓ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๙ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๘ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๐๒ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๑๕ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๓ 

ภาพรวม ๘.๐๙ 
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-๕๒- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเกษตร   
๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๕ 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๖ 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๕ 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๘ 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๔ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๐๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘.๒๓ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๘ 

ภาพรวม ๘.๑๖ 
 

สรุป(แบบที่ ๓/๑) 
ตามที่งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์  โดยได้จัดท าแบบประเมินจ านวน ๕๐ ชุด เ พ่ือส ารวจ                       
ความพึงพอใจของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ๑.เพศ 
 เพศชาย จ านวน ๔๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๔ 
 เพศหญิง จ านวน ๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖ 
 ๒.อายุ 
  ต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔ 
  ๒๐-๓๐ ปี  จ านวน ๑๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 
 ๓๑-๔๐ ป ี จ านวน ๑๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
 ๔๑-๕๐ ป ี จ านวน ๒๐ คน  คิดเปน็ร้อยละ ๒๐ 
 ๕๑-๖๐ ป ี จ านวน ๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๓ 
 มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
 ๓.การศึกษา 
  ประถมศึกษา จ านวน ๓๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
  ปริญญาตรี จ านวน ๑๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน   ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔ 
  อ่ืนๆ จ านวน   ๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗ 
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-๕๓- 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
  รับราชการ จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 
  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
  รับจ้าง จ านวน ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
  นักเรียนนักศึกษา จ านวน   ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖ 
  เกษตรกร จ านวน ๓๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 
  อ่ืนๆ จ านวน   ๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
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ส านักงานปลัด อบต.                
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน               
โทร/โทรสาร  ๐-๓๕๓๔-๐๗๓๖               
www.banrome.go.th                 

http://www.banrome.go.th/

