


                 

 

  
 

ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6       
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่ เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น    
ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน       
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  



๒ 
 

 

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล”      
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน            
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่    
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมลูที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้ างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕62 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน     

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง     
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรื อไม่ สนองตอบต่อความต้องการ             
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
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๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งาน
ต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑)เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561   ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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4.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 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 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
๒๕60 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด            
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบั ติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่       
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม  
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด      

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์การบริหารส่วนต าบล    
กุฎี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) กำรบันทึกข้อมูลและติดตำม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่  5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
 (3) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

 5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562  
  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
(2) เดอืนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 
(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

http://www.dla.go.th/


๑๑ 
 

 

6.เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ดังนี้   

๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
 แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๑๒ 
 

 

7.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรั บปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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8.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
 

1. นายล าดวน  แจ่มกระจ่าง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
2. นางเกษแก้ว  แป้นประณีต  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการ 
3. นางณฐัสุดา  กองนิมิตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการ 

4. นายทวี  จันทร์กระจ่าง   ผู้แทนประชาคม หมู่ที่   4 เป็นกรรมการ 

5. นางวิลาวัณฑ์  พันธ์พูล   ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  12 เป็นกรรมการ 

6. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์  ผู้แทนภาคราชการ (ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤาไชย) เป็นกรรมการ 

7. นายปรัญญา  ผลยาม   ผู้แทนภาคราชการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุฎี) เป็นกรรมการ 

8. นางทองเปลว   แป้นประณีต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (กลุ่มแม่บ้าน) เป็นกรรมการ 
9. นายมนัส   คงสาหร่าย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเกษตร) เป็นกรรมการ 

10. นางสาวพรพนา  บาลทิพย์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี เป็นกรรมการ 

11. นางสาวจุไร  กุฎีรัตน์   หัวหนา้ส านักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

    

 

 



๑๔ 
 

  
 

ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์ (vision) 
“การคมนาคมสะดวก  บ้านเมืองน่าอยู่   เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี  เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ” 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   และพาณิชยกรรม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี 

3.เป้าประสงค์ 
๑. จัดให้มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน ้า  
๒. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกินขั นต ้าของระดับ
ความจ้าเป็นพื นฐานต่อการด้ารงชีวิต 
๓. จัดให้มีการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียนร้อยในชุมชน 
๔. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
๕. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  และจัดให้มีการก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ งปฏิกูล  
และน ้าเน่าเสีย 
๖. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ นและการกีฬา 
๗. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที ยวภายในต้าบลกุฎี 
๘. จัดให้มีการส่งเสริมการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างยั งยืน 
๙. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ  ด้านการเมืองการปกครอง  และบุคลากรเจ้าหน้าที  

4.กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ท่อระบายน ้า  คู คลอง 
2. การบริการขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์สาธารณะ 
3. ส่งเสริมกิจการด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
5. ช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื อเอดส์และผู้ประสพภัยต่างๆ 
6. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข 
7. พัฒนาด้านอาหารปลอดภัย 
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 
9. การป้องกันอาชญากรรม 



๑๕ 
 

  
 

10. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานท้าแก่ประชาชน 
11. พัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
12. พัฒนาสิ งแวดล้อมให้น่าอยู่  บ้าบัด  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ งแวดล้อม 
13. พัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
14. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม 
15. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาในทุกระดับ 
16. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที ยว 
17. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั งยืน 
18. การบริหารจัดการบ้านเมืองที ดี 
19. พัฒนาอปุกรณ์เครื องมือเครื องใช้ในการบริหารส้านักงานและการบริหารจัดการ 
20. พัฒนาพื นที ให้มีประสิทธิภาพ 
21. พัฒนาบุคลากรหลักธรรมาภิบาล 

5.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานที จ้าเป็นเพื อ
ความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒.พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส้าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ น
ให้คงอยู่สืบไป 

๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ งตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.ก้าจัดขยะมูลฝอยสิ งปฏิกูลและมลภาวะสิ งแวดล้อมในท้องถิ นอย่างมีระบบและมีความยั งยืน 
๕.ต้าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6.ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
๒. จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
๔. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
๕. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตร 
๖. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ

สงเคราะห์ 
๘. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
๙. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 
๑๐. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๑๑. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟ้ืนฟู 



๑๖ 
 

  
 

๑๒. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการขยะ  
สิ่งปฏิกูล 

๑๓. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๔. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๑๕. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
7.ค่าเป้าหมาย 
  1.ต้าบลจัดให้มีโครงสร้างพื นฐานในด้านต่างๆ เพื อให้บริการประชาชนได้ปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณที ตั งไว้ในข้อบัญญัติ 
 2.ประชาชนในเขตต้าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการการส่งเสริมอาชีพ การใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที ต้าบลได้มีเป้าหมายของโครงการ   
 3.ประชาชนในต้าบลกฎี ด้าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ มมากขึ น 
 4.จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนโดยทั วไปที มีสิทธิและลงทะเบียนกับต้าบลเพื อขอรับ
สิทธิได้รับบริการอย่างทั วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์  
 5.จ้านวนครัวเรือนในต้าบลกุฎีสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ มขึ นร้อยละ 10 ครัวเรือน 
ต่อปี 
 6.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7.ปัญหายาเสพติดที เกิดขึ นในพื นที ลดลง 
8.แผนงาน 
 ๑ แผนงานบริหารงานงานทั วไป  
 ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 ๓ แผนงานการศึกษา  
 ๔ แผนงานสาธารณสุข  
 ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 6 แผนงานเคหะและชุมชน  
 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 10 แผนงานการเกษตร  
 11 แผนงานการพาณิชย์  
 12 แผนงานงบกลาง 
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9.ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

                
 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
 

4 ยุทธศาสตร์  

17 กลยุทธ ์8 เป้าประสงค ์

5 จุดยืนยุทธศาสตร์ 

8 ตัวชี้วัด 

7 ค่าเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  
 

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 

Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบั นและโอกาสการพัฒน           
ในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลก ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ

แก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่าง

รวดเร็ว และมีหน่วยงานราชการหลักอยู่ในพ้ืนที่ คือโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วมีการสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ร้านค้าต่างๆ จ านวนมาก จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
กระตีบมีศักยภาพที่จะพัฒนาต าบลกระตีบให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้   
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

จุดแข็ง  ( Strength ) 

1.  ด้านคมนาคม 

-องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีมีเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีเป็นเส้นทางหลักจ านวน  1  สาย  ได้แก่ ถนน
สายผักไห่-บางบาล  เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอผักไห่กับอ าเภอบางบาล 

          นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎียังมีถนนสายอ่ืนๆ  ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชน
ภายในหมู่บ้านและในต าบลกุฎีตลอดจนต าบลใกล้เคียงอีกหลายสาย  ซึ่งส่วนให่่จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่าง
ภายในหมู่บ้านและภายในต าบล  ได้แก่ถนน  คสล.  และถนนดินลงลูกรัง   

 2.  ด้านแหล่งน  า 

 -ต าบลกุฎีมีแม่น้ า ล าคลอง ไหลผ่านจ านวน  2  แห่ง  ประกอบกับต าบลกุฎีมีการให้บริการน้ าประปา
หมู่บ้าน  จึงท าให้ประชาชนในต าบลกุฎีมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  

 -ประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎีมีการไฟฟ้าใช้ทุกครบครัวเรือน  โดยในต าบลกุฎีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชนคิดเป็น  100  %  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในต าบลกุฎี  นอกจากการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎียังมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางคมนาคมต่างๆ  ในต าบลกุฎี 

 4.  ด้านโทรคมนาคม 

 -ปัจจุบันต าบลกุฎีมีบริการโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งตามหมู่บ้านต่างๆ  และบริการโทรศัพท์ที่ติดตั้ง
ตามบ้านแบบเดินสายและแบบไร้สายจากองค์การโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ตลอดจนการ
บริการข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้านในต าบลกุฎี  
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  5. ด้านอาชีพ   

  -ประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎีมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  และมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป
ตามล าดับ  จากการส ารวจข้อมูล  จปฐ.  และข้อมูล  กชช. 2 ค  พบว่ารายได้ประจ าส่วนให่่ของประชาชนใน
ต าบลกุฎีมีรายได้มาจากการท าเกษตรกรรม  การค้าขายและการรับจ้างทั่วไป  ประชาชนในต าบลกุฎีมีรายได้
เฉลี่ยต่อปีประมาณ  30,000-58,000  บาท   

  -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลกุฎี จากข้อมูลการรวมกลุ่มของประชาชนในต าบล
กุฎีพบว่าประชาชนในต าบลกุฎีมีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ จ านวน  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม  และกลุ่มอาชีพแม่บ้านต าบลกุฎี 

  6.  ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

  -ต าบลกุฎีมีผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากองค์การบริหารส่วนต าบล
กุฎีและส่วนราชการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่าง
เพียงพอและท่ังถึง  

  7. ด้านการศึกษา 

  -ต าบลกุฎีมีสถานศึกษาประจ าต าบลกุฎีจ านวน  4  แห่ง  ซึ่งเปิดสอนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ในต าบลกุฎี  ได้แก่  โรงเรียนวัดฤาไชย  โรงเรียนวัดโคกทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนกุฎี  
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุฎี  

  8. ด้านสาธารณสุข 

  -ต าบลกุฎีมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของรัฐจ านวน  1  แห่ง  
มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  2  คน   

  9. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  -ต าบลกุฎีถือว่าเป็นต าบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก  เนื่องจากต าบล
กุฎีมีคลองกุฎีไหลผ่านจ านวน  1  สายและไปบรรจบกับแม่น้ าน้อยที่ต าบลกุฎีและต าบลท่าดินแดง  ลักษณะ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนในต าบลกุฎีมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรได้ตลอดทั้งปี   

  -จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรดินในทางการเกษตรของประชาชนในต าบลกุฎี  พบว่าต าบลกุฎีมีความ
อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งเหมาะส าหรับการเพาะปลูกข้าวและการท าไร่นาสวนผสม  
ลักษณะดินในพื้นท่ีต าบลกุฎีมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว  

  -ต าบลกุฎีมีการก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตรงตามลักษณะ  คือ  การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาใน
เตาเผาขยะที่ได้ก่อสร้างขึ้นแต่ละหมู่บ้าน  การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการกองเผาบนพ้ืนหรือฝังกบหรือการน า
กลับมาใช้ใหม่  

      -ต าบลกุฎียังไม่อยู่ในพ้ืนที่มีปั่หาทางมลพิษ  จากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ต าบลกุฎีโดยทั่วไป  พบว่าในปัจจุบันต าบลกุฎียังไม่ประสบกับปั่หาด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษทางอากาศ
ทั้งที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  และรถยนต์  จัดว่าต าบลกุฎีมีคุณภาพสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป  
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  10. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  -ต าบลกุฎีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  
โดยขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในต าบลกุฎีสามารถแบ่งออกเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้าน  และ
ประเพณีสากลที่ยึดถือกันมาตลอด  12  เดือน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาได้แก่  ประเพณี
ทอดผ้าป่า  ประเพณีทอดกฐิน  ประเพณีท าบุ่ในวันเพ็่เดือนมาฆะบูชา  ประเพณีวันตรุษ  ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณี  วันวิสาขบูชา  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
เช่น  การบวชนาค  การแต่งงาน  งานศพ 

  -ปัจจุบันประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎีจ านวน  2,301  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  นับถือศาสนา
พุทธ  จากลักษณะการนับถือศาสนาพุทธของประชาชนในต าบลกุฎีดังกล่าว  ท าให้ต าบลกุฎีมีศาสนาสถานที่เป็น
วัดจ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ วัดฤาไชยและวัดโคกทอง  

  -ต าบลกุฎีมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจ านวนมาก  โดยมีบุคลากรที่เป็น
ศิลปินด้านการแสดง  เช่น  ดนตรีไทย   

  11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 

   -ต าบลกุฎีมีระบบการเมืองการบริหารจัดการที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ  จาก
ข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในต าบลกุฎีทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา   

   -ปัจจุบันประชาชนในต าบลกุฎีได้มีการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการบริหารใน
ระดับท้องถิ่นมากยิ่ง  จากข้อมูลการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของประชาชนในต าบลกุฎีจะเห็นได้
ว่าประชาชนในต าบลกุฎีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการบริหาร  และกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี  โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการ
บริหารงานที่ดีมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อปั่หาตามความต้องการของประชาชนใน
ต าบลได้เป็นอย่างดี  

 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
   1.  ด้านคมนาคม 
 -เส้นทางคมนาคมในต าบลกุฎีบางเส้นทางช ารุดเสียหายท าให้การเดินทางสั่จรไปมาของประชาชน
ในต าบลกุฎีไม่มีความไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร  ถนนบางเส้นสามารถใช้ได้ดีเป็นบางฤดูกาลเท่านั้น  เมื่อถึงฤดูฝน
หรือหน้าน้ าท่วมสภาพของถนนจะไม่สามารถใช้การได้ดีเท่าที่ควรหรือใช้การไม่ได้   เนื่องจากถนนจะมีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อและเมื่อถึงหน้าน้ าหลากถนนบางช่วงหรือบางแห่งก็ถูกน้ าท่วมหรือน้ ากัดเซาะจนถนนขาด  สะท้อน
ให้เห็นถึงการด าเนินการก่อสร้างถนนที่ผ่านมาไม่มีคุณภาพและไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด   
              -การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในต าบลกุฎี  และในต าบลกุฎีเชื่อมต่อกับต าบลใกล้เคียงก็
ท าได้ยากล าบากบางครั้งก็ต้องอาศัยสันคลองส่งน้ าของชลประทานเป็นสถานที่ก่อสร้างถนน  หรือบางครั้งการ
ก่อสร้างถนนบางแห่งก็ต้องอาศัยพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชนเป็นจ านวนมาก  และบางครั้งประชาชนก็ไม่
ยอมเสียสละที่ดินให้เพราะเกรงว่าจะท าให้ตนเองต้องสู่เสียที่ดินไป  ท าให้การด าเนินการก่อสร้างและการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นไปด้วยความยากล าบากและล่าช้าเป็นอย่างมาก  เนื่องจากพ้ืนที่และสถานที่จะ
ด าเนินการมีอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด    
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 -ปั่หาความขัดแย้งในเรื่องของการก่อสร้างถนน   เนื่องจากในปัจจุบันที่ดินในต าบลกุฎีค่อนข้างมี
ราคา  และมีแนวโน้มว่าที่ดินในต าบลกุฎีจะมีราคาสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ  ดังนั้นการก่อสร้างถนนแต่ละแห่งในต าบล
กุฎี  องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีจึงมักแต่จะประสบปั่หาความขัดแย้งต่างๆระหว่างเจ้าของพ้ืนที่ดินหรือ
หน่วยงานอื่นๆ อยู่เสมอ   
 -ปั่หาถนนช ารุดเสียหายและขาดการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้ถนนสามารถใช้การได้ดี ซึ่งก่อให้เกิด
ปั่หาและอุปสรรคในการเดินทางสั่จรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมาก  จากการส ารวจพบว่ามีถนนช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายแห่ง  และบางครั้งการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนก็ไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรมโยธา   ประกอบกับพ้ืนที่ดินที่จะด าเนินการดังกล่าวมีพ้ืนที่และขอบเขตที่จ ากัด  ดังนั้นการด าเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนตลอดจนการขยายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของถนนดังกล่าวจึงท าได้อยาก
ล าบากท าให้การด าเนินงานเกิดความไม่สะดวกและล่าช้า  การด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ
เปลี่ยนแปลงขยายถนนสามารถจะด าเนินการได้เฉพาะโครงสร้างพ้ืนผิวจราจรที่มีอยู่เดิมเท่านั้นไม่สามารถจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของถนนได้ตามความต้องการ  
   2.  ด้านแหล่งน  า  
 -การให้บริการน้ าประปาหมู่บ้านในต าบลกุฎียังไม่สอดคล้องกับปั่หาและความต้องการของ
ประชาชนในต าบลกุฎี  เนื่องจากการให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  จะพบว่าการให้บริการ
น้ าประปาในต าบลกุฎีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  สืบเนื่องจาก
ระบบประปาหมู่บ้านในต าบลกุฎีมีน้อย  ถังน้ าประปามีปริมาณการบรรจุน้ าและจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนมีขอบเขต
จ ากัด  ระบบประปาหมู่บ้านบางแห่งจ่ายน้ าได้เฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นไม่สามารถจ่ายน้ าประปาให้แก่หมู่บ้านที่
อยู่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มที่   ผลพวงอาจสืบเนื่องมาจากถังประปาหมู่ในบ้านช ารุดเสียหายไม่มีการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี   ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีเองก็ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอและก็มีขอบเขตในการด าเนินการบริหารจัดการประปาหมู่ในด้านต่างๆ  ที่จ ากัดท าให้การด าเนินการ
บริหารจัดการน้ าประปาในหมู่บ้านต่างๆ  ในต าบลกุฎีไม่สามารถตอบสนองต่อปั่หาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง   
 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
 -ต าบลกุฎีมีการให้บริการไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  จากการส ารวจปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนในต าบลกุฎี  พบว่ามีประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  มีความประสงค์ต้องการให้มีการด าเนินการก่อสร้าง
หรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ  เพ่ิมขึ้นอีก  เนื่องจากประชาชนส่วนให่่ที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน
ออกไปปลูกบ้านเรือนตามพ้ืนที่นาของตนเองเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพต่างๆ  ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่
ทั่วถึง  
 4.  โทรคมนาคม 
 -ต าบลกุฎีมีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ตามบ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนที่มีความต้องการใช้โทรศัพท์เพ่ิมขึ้น  การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
จ านวน  12 เครื่อง  จากจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในต าบลกุฎีมี  12  หมู่บ้าน  ซึ่งจ านวนโทรศัพท์สาธารณะมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้โทรศัพท์ของประชาชน 
 5.  ด้านอาชีพ     
 -ประชาชนต าบลกุฎีประสบกับปั่หาการขาดแคลนที่ท ากิน   ด้วยเหตุที่ประชาชนต าบลกุฎีส่วน
ให่่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  80  จากการส ารวจข้อมูลของผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินในคราวที่ประชาชน
ไปลงทะเบียนปั่หาความยากจนที่อ าเภอผักไห่  พบว่ามีประชาชนต าบลกุฎีมีปั่หาเรื่องของการขาดแคลนที่ดิน
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ท ากินเป็นบางส่วนและมีแนวโน้มว่าประชาชนต าบลกุฎีจะประสบกับปั่หาการขาดแคลนที่ดินท ากินเพ่ิมขึ้นอีก
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความยากจนประชาชน 
  -ปั่หาอุทกภัย   ต าบลกุฎีเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี   เมื่อถึงฤดูน้ าหลากท าให้ระดับน้ า
ในแม่น้ าล าคลองต าบลกุฎีมีระดับน้ าที่สูงขึ้น  บางครั้งน้ าได้เอ่อล้นคันกั้นน้ าเข้าท่วมปกคลุมพ้ืนที่ทางการเกษตร
ของประชาชนในต าบลกุฎีได้รับความเสียหายโดยทั่วไป  ท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนในต าบลกุฎี
ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในต าบลกุฎีโดยส่วนรวม 
 -ปั่หาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  เป็นปั่หาของประชาชนใน
ต าบลกุฎีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่จะต้องได้รับการแก้ไขและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับต้นๆ   
ซึ่งจะเห็นได้จากราคาของข้าวเปลือกของเกษตรกรพบว่าราคาตกต่ ากว่าความเป็นจริงอย่างมากจากที่รัฐบาลได้
ประกาศรับประกันราคาข้าวเปลือกไว้  ซึ่งท าให้เกษตรกรต้องประสบกับปั่หาการขาดทุนเนื่องจากต้นทุนในการ
ผลิตสูง  โดยเฉพาะเรื่องปั่หาราคาของปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง  เป็นปั่หาที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  และต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือดูแล
แก้ไขปั่หาต่างๆ  ดังกล่าว 
ปั่หาที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ  

1. ต้องการให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร  
2. ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าเกี่ยวกับสารเคมีและปุ๋ยประเภทต่างๆ 
3. ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่ า  
4. ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากิน  
5. ต้องการให้รัฐบาลหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปั่หาและป้องกันการระบาดของโรคพืช 

 -ปั่หาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประชาชนในต าบลกุฎี  12  หมู่บ้านยัง
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่างๆ  ปัจจุบันเงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆ  ที่มีอยู่ในต าบลมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินไปเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ  ตามความถนัด
ของตนเอง  ซึ่งการขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพที่ผ่านมาของประชาชนในหมู่บ้าน  
ประชาชนที่ขอกู้เงินไปแล้วไม่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากจ านวนเงินที่ขอกู้ไปมีไม่
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนประกอบอาชีพและการช าระคืนเงินกองทุนก็เร็วเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมต่อการน าเงินไป
ลงทุน  บางครั้งการขอกู้เงินไปประกอบอาชีพ   ประชาชนก็ไม่สามารถน าเงินที่ขอกู้ไปมาช าระคืนกองทุนได้  
เนื่องจากน าเงินที่ขอกู้ไปประกอบอาชีพแต่ประสบกับปั่หาการขาดทุน  ท าให้ไม่สามารถน าเงินมาส่งคืนกองทุน
ได้ตามวันเวลาที่ก าหนด  และท าให้ไม่สามารถจะขอกู้เงินจากกองทุนนั้นๆ  ได้อีกซึ่งท าให้ได้รับความเดือดร้อน
และขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประอบอาชีพอิสระ  
 -ต าบลกุฎีขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในต าบลกุฎี  จากข้อมูลปั่หาความต้องการของ
ประชาชนในต าบลกุฎี  พบว่าต าบลกุฎียังไม่มีโรงเรือนและสถานที่จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในต าบลกุฎี  
ซึ่งเป็นปั่หาและอุปสรรคต่อการจ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านและสินค้าเกษตร ของประชาชนในต าบลกุฎีเป็นอย่าง
มาก  เนื่องจากประชาชนในต าบลกุฎีมีการกลุ่มของแม่บ้านที่ผลิตสินค้าพ้ืนบ้านและสินค้าทางการเกษตรออกมา
จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี  แต่ต าบลกุฎีไม่มีโรงเรือนและสถานที่จ าหน่ายสิ้นค้าตลอดจนไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ  ท าให้กลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ  ในต าบลกุฎีต้องซบเซาลง  
 6. ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 -ต าบลกุฎีมีสัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี   เมื่อพิจารณาโครงสร้างของประชากรในต าบลกุฎี
แล้วยังพบว่าจ านวนประชากรในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต  ซึ่งจะมีผลกระทบ
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของสวัสดิการที่จะให้บริการแก่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
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 7. ด้านการศึกษา 
             -ตามพระราชบั่่ัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมและความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และมาตรา  
42  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  ศาสนาและวัฒนธรรม  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม  การ
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งการ
กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นดังกล่าว  ท าให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนงบประมาณและบุคลากรในด้านศึกษา 
 8. ด้านสาธารณสุข 
 -การให้บริการด้านสาธารสุขแก่ประชาชนในต าบลกุฎี   จากการประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุฎี  พบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในต าบลกุฎียังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากการให้บริการดูแลผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกุฎี  ตามในครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถด าเนินการได้เป็นประจ า
และต่อเนื่องทุกวัน  เพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุฎี  มีจ านวนบุคลากรจ ากัดไม่
เพียงพอต่อความต้องการให้บริการแก่ประชาชนในต าบลกุฎี 
 -ประชาชนในต าบลกุฎียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ปั่หา
และพฤติกรรมของประชาชนดังกล่าวเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ  โดยประชาชนทั่วไปไม่ได้ให้ความส าคั่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพและการออกก าลังกายเล่นกีฬาเท่าใดนัก  สืบเนื่องมาจากประชาชนส่วนให่่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 9. ด้านสิ่งแวดล้อม  
             -ด้วยที่ต าบลกุฎีมีล าคลองน้ าไหลผ่าน  1  แห่ง  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าล าคลองของ
ประชาชนในต าบลกุฎีจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการใช้น้ าของประชาชนในต าบลกุฎีได้อย่าง
แท้จริง   เนื่องจากแม่น้ าล าคลองในต าบลกุฎีบางช่วงเวลาน้ าเน่าเสียและมีวัชพืชสิ่งปฏิกูลต่างๆ  จ านวนมาก   
สาเหตุสืบเนื่องมาจากประชาชนในต าบลกุฎีขาดความรับผิดชอบร่วมกันในการช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ าล าคลอง  
โดยประชาชนในต าบลกุฎีที่ขาดความรับผิดชอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ าล าคลอง และการปล่อยให้แม่น้ าล า
คลองมีวัชพืชและสิ่งปฏิกูลต่างๆ  เต็มล าคลองจึงท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสียและตื้นเขินได้ง่ายซึ่งอยู่ใน
สภาพที่เสื่อมโทรมและอยากต่อการดูแลรักษา  
             -ต าบลกุฎีจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรเป็นจ านวนมาก  จากลักษณะดังกล่าวหากเกิดวิกฤตน้ าทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพของน้ าก็จะส่งผลกระต่อสิ่งแวดล้อมในต าบลกุฎีโดยส่วนรวม  ปั่หาการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตรของประชาชนในต าบลกุฎีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในต าบลกุฎีโดยทั่วไป  
เนื่องจากการปล่อยน้ าในพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชนในต าบลกุฎีลงสู่แม่น้ าล าคลองซึ่งมีการปนเปื้อนของ
น้ ายาและสารเคมีต่างๆ  ลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ท าให้แม่น้ าล าคลองมีสภาวะสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ 
             -ต าบลกุฎีมีจ านวนประชาชนที่มีความต้องการใช้น้ าประปาบาดาลสูง  การสูบน้ าประปาบาดาลของ
แต่ละหมู่บ้านจึงต้องเพ่ิมปริมาณการสูบน้ าประปาบาดาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน  เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช้น้ าประปาบาดาลของแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบันพบว่าต าบล
กุฎีมีปริมาณการใช้น้ าประปาบาดาลส่วนให่่อยู่ในเกณฑ์สูง  นอกจากนี้การใช้น้ าประปาบาดาลของประชาชน
ในต าบลกุฎียังมีการใช้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  ซึ่งต่อ ไปในอนาคตอาจจะท าให้แรงดันของ
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น้ าประปาบาดาลหมู่บ้านลดลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะท าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน  มีการไหลซึมของน้ าเค็มลุก
ล้ าเข้ามาในชั้นน้ าบาดาลซึ่งแต่เดิมเคยเป็นน้ าจืด  
 10. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
 -ประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎียังไม่ได้ให้ความส าคั่เกี่ยวกับการ อนุรักษ์  สืบสาน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านเท่าใดนัก  การพัฒนาในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนให่่ท้องถิ่นจะ
มุ่งเน้นพัฒนาไปทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักมากกว่าการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ  โดยท้องถิ่นเองมองว่าการ
พัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง  ดังนั้นการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในต าบลกุฎีจึงขาด
การละเลยและขาดการส่งเสริมสนับสนุนย่างจริงจังจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชนไม่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ  ในการที่จะสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดี
งามให้คงอยู่สืบไป       
             -ต าบลกุฎียังขาดการสืบทอดภูมิปั่่าท้องถิ่นที่ก าลังจะสู่หาย   เนื่องด้วยต าบลกุฎีมีประวัติความ
เป็นมาอันยาวนาน  และมีภูมิปั่่าท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินการแสดง  ดนตรี  
ประเพณี  และอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในต าบลกุฎี  แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีภูมิปั่่าท้องถิ่นประเภทต่างๆ  
ของต าบลกุฎีก าลังจะสู่หายไป  เนื่องจากต าบลกุฎีขาดการสืบทอดและขาดการอนุรักษ์ภูมิปั่่าท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ  
             -เยาวชนในต าบลกุฎีขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง  เนื่องจาก
เยาวชนในต าบลกุฎีขาดจิตส านึกในความเป็นคนไทยและขาดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยเยาวชนในต าบลกุฎีได้หันไปให้ความส าคั่กับศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวต่างชาติ
มากกว่าวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรา  ลักษณะดังกล่าวท าให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีหลากหลาย
ประเภทในต าบลกุฎีก าลังจะสู่หายและถูกลืมไปโดยขาดผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ชนคนรุ่น
ลูกหลานได้ เรียนรู้ต่อไป  ซึ่ งต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาจท าให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยเช่น 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแบบไทยๆ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางด้านดนตรีไทยและการแสดง  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอาหารไทย  ศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมพ้ืนบ้านและภูมิปั่่าท้องถิ่นแบบไทยๆ  สู่
หายไปในที่สุด 
 11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎียังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบทางการเมือง
การบริหารน้อย  เนื่องจากประชาชนคิดว่าการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ   ประชาชนจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและไม่เข้าไปร่วมในกระบวนการติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  จึงท าให้การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ดังกล่าวและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการตรวจสอบผลการด าเนินงานในกิจกรรมโครงการต่างๆ  ที่
ด าเนินการและที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน  ท าให้การเมืองการ
บริหารในระดับท้องถิ่นขาดการตรวจสอบและขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารจากประชาชนใน
ต าบลกุฎีตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด 
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โอกาส  ( Opportunity ) 
 1.  ด้านคมนาคม 
 -องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีอยู่ใกล้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท าให้มีความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและงานราชการกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  ด้านอาชีพ  
 -การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในต าบลกุฎี จากการส ารวจข้อมูลพบว่าประชาชนใน
ต าบลกุฎีส่วนให่่มีรายได้เพ่ิมขึ้นสืบเนื่ องมาจากประชาชนได้มีโอกาสการท าการเกษตรปีละ  2-3  ครั้ง  
ประกอบกับการควบคุมและการรับประกันราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล  จึงท าให้เกษตรกรรมและประชาชนส่วน
ให่่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ข้างค่อนที่จะสูงขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน   
 -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ  ของประชาชนในต าบลกุฎี  จากข้อมูลการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
อาชีพต่างๆ  ของประชาชนในต าบลกุฎี  พบว่าประชาชนในต าบลกุฎีมีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ  
เพ่ิมมากข้ึนโดยการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
 -รัฐบาลได้ด าเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน   โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านให้หมู่ละ  1  
ล้านบาท  เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสขอกู้เงินน าไปประกอบอาชีพต่างๆ  ตามความถนัดของตนเอง  และมีบาง
หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านเพ่ิมเติม  เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเงินที่ดี  และต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มว่ารัฐบาลน่าจะมีการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านให้แก่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป  
 -การสนับสนุนโครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยให้ประชาชนได้ใช้ภูมิ
ปั่่าท้องถิ่นในการด าเนินพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น  โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้สมัยใหม่
และในด้านของการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั่ วประเทศ  โดยระบบร้านค้า  
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต่างๆ 
 3.  ด้านการศึกษา   
 -การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบั่่ัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความ
พร้อมและความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และมาตรา  42 ให้กระทรวงศึกษาธิการ  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม  การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่ม
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้การด าเนินงานด้าน
การศึกษาของต าบลกุฎีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 4.  ด้านสาธารณสุข 
 -การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบั่่ัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวโน้มการกระจายอ านาจของกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
 -โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ซึ่งจากการส ารวจและการขอขึ้นทะเบียนของประชาชนผู้มีสิทธิ
ตามโครงการดังกล่าว  ในต าบลกุฎีมีจ านวนประชากรผู้มีสิทธิตามโครงการมาขอขึ้นทะเบียนครบเต็มตามจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่  12 หมู่บ้าน 
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 5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -มาตรการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลกุฎี  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลรวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  บ ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน     
  -การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้ความส าคั่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น  ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่นได้พ่ึงตนเอง  และตัดสินใจในกิจกรรมการพัฒนาของท้องถิ่นได้เอง  จากพระราชบั่่ัติการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจดังกล่าว  ได้มีการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยได้ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ  ตลอดจนงานการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และมลพิษในท้องถิ่น  
 6.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 -การจัดท าแผนพัฒนาต าบลกุฎีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลกุฎี   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีมีแนวนโยบายการ
จัดท าแผนโดยมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  และให้คงสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของต าบลกุฎีโดยเฉพาะ  เพ่ือเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของต าบลกุฎีให้คงอยู่สืบไป  
 -จากแนวนโยบายการด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในต าบลกุฎีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ   เช่น  คุณธรรม  
จริยธรรม  กีฬา  ดนตรี  และภูมิปั่่าชาวบ้าน  โดยประเด็นส าคั่คือยากให้ประชาชนได้น าภูมิปั่่าท้องถิ่น
ของไทยเรามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  โดยในอนาคตต าบลกุฎีมีแผนที่จะด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปั่่าท้องถิ่น  
 7.  ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎีให้ความสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองการบริหาร
มากยิ่งขึ้น  จากข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นตลอดจนการรับสมัคร
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในต าบลกุฎี พบว่าประชาชนในต าบลกุฎีได้ให้ความสนใจในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ  ประชาชนได้แสดงออกโดยการไปสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งแต่ละครั้งตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายได้ก าหนดประมาณร้อยละ 90-95  ของจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งทั้งหมดในต าบลกุฎี  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนในต าบลกุฎีได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
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อุปสรรค  ( Threat ) 
 1. สาเหตุและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนา 
 -ปัจจุบันการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในต าบลกุฎีมีปั่หาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชนในต าบลกุฎีเป็นอย่างมาก   เนื่องจากภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีได้รับ
การถ่ายโอนและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่ างๆ  เป็น
ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีจะต้องอาศัยความรู้ความช านา่ในการด าเนินงานในแต่ละด้านตลอดจน
ต้องอาศัยทรัพยากรในเรื่องของงบประมาณและจ านวนบุคลากรตลอดจนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นจ านวนมาก   ดังนั้นการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎีปั่หาและอุปสรรคดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
ในแต่ละด้านซึ่งมีทั้งจ านวนบุคลากรและงบประมาณตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือในการด าเนินการดังกล่าวใน
จ านวนที่จ ากัด   ซึ่งปั่หาและอุปสรรคในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการบริหารจัดการและเป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการแก่ประชาชนในต าบลกุฎีโดยทั่วไป 
 -ปั่หาการเกิดอุทกภัยในต าบลกุฎีเป็นประจ าทุกปี  ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปั่หาและความ
เสียหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในต าบลกุฎีส่วนรวมโดยทั่วไป  
โดยเฉพาะความเสียหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะน้ าท่วมแต่ครั้งได้ก่อให้เกิด
ปั่หาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีเป็นอย่าง
มาก  
 -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ  ของประชาชนในต าบลกุฎี  ยังไม่ได้รับความสนใจและการส่ง
สนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชนใน
ต าบลกุฎีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพชั่วคราว  เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ  ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการมาแต่ละครั้งไม่ได้มีการดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง  จึงท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆ  ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมหรือประคับประครองกลุ่มอาชีพของ
ตนให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  เนื่องจากกลุ่มอาชีพดังกล่าวขาดปัจจัย input และ  output  เป็นข้อมูล
ส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มจึงท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 -ปั่หาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  เป็นปั่หาที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากรายได้ส่วนให่่ของประชาชนในต าบลกุฎีมาจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยประชาชนส่วนให่่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องประสบกับปั่หาการขาดทุนเนื่องจาก
ต้นทุนในการผลิตสูงโดยไม่มีการควบคุมราคาของปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชซึ่งเป็นปั่หาที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
 -การถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ถ่ายโอนการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข   ตามพระราชบั่่ัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองในแต่ละเรื่อง
ยังขาดกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอยู่เป็นระยะลักษณะ
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความสับสนและความไม่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในแต่ละเรื่อง  
 -ต าบลกุฎีมีล าคลองไหลผ่านมาจ านวน  1  แห่ง  ท าให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในล าคลอง
ต าบลกุฎีท าได้ยากล าบาก  โดยเฉพาะกระแสน้ าที่ไหลลงมาสู่ล าคลองในต าบลกุฎีกระแสน้ าได้พัดพาวัชพืชและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ  ปนเปื้อนไหลตามมากับกระแสน้ าได้ก่อให้เกิดมลภาวะในล าคลองในต าบลกุฎีเป็นอย่างมาก  
ส่งผลให้ล าคลองในต าบลกุฎีแออัดเต็มไปด้วยผักตบชวาและขยะมูลฝอย  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ล าคลองใน
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ต าบลเน่าเสียได้ง่ายเพราะน้ าไม่ค่อยระบาย  ประกอบกับประชาชนในต าบลกุฎีขาดจิตส านึกและความ
รับผิดชอบร่วมกันในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามล าคลอง  โดยประชาชนได้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในล า
คลองท าให้เน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้น  ซึ่งท าให้ยากต่อการควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมของล าคลอง  
 -ต าบลกุฎีในปัจจุบันมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนในต าบลกุฎีเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุที่ต าบลกุฎีอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอยู่ไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครที่มีความเจริ่ในด้านต่างๆ มากนัก  ซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างต าบลกุฎีกับ
กรุงเทพมหานครก็สามารถท าได้สะดวกโดยใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ  2 ชั่วโมง  ดังนั้นการที่เยาวชน
ในต าบลกุฎีจะได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในต าบลกุฎีจึงท าได้ง่าย 
   -ปัจจุบันประชาชนส่วนให่่ในต าบลกุฎีมีความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ด้านต่างๆ  ในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากประชาชนในต าบลกุฎีขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการบริหารและการใช้สิทธิเสรีภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ได้บั่่ัติไว้ในกฎหมาย  จึงท า
ให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ  ของ
ประชาชนในต าบลกุฎียังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้บั่่ัติไว้ในกฎหมายต่างๆ  
ส าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่ วไปที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด าเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ  ในท้องถิ่น 
 
สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (swot)  
 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎีได้ดังนี้  

-  โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-  การรวมกลุ่มประกอบอาชีพยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง  
-  คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษามีมาตรฐานเฉลี่ยค่อนข้างต่ า 
-  ประชาชนยังมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยน้อย 
-  สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของน้ ามีแนวโน้มต่ าลง  ในขณะที่น้ าเสียและขยะมีปริมาณ 

เพ่ิมข้ึน 
-  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังขาดหน่วยงานด าเนินด้านการศึกษาฟ้ืนฟูและเผยแพร่ในระดับ

ท้องถิ่น   
-  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารและการประสานความร่วมมือการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

จะต้องได้รับการปรับปรุง 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรในการแก้ไขปั่หาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การ

ใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  
3. ด้านสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย  
5. เทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กอง คือ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีค าสั่งแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 
 ๒. มีสายการบังคับบั่ชาที่ชัดเจน 
 ๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง 
 ๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
 ๕. บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 
 ๖. มีโครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าให้การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น 
 ๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 
 ๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ๙. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ 
 ๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับ 
 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง 
 ๓. ขาดบุคลากรที่มีความช านา่เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน 
 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย 
 ๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๖. อบต.กระตีบ มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ    
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปั่หาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้

โอกาส (Opportunity) 
 ๑. พระราชบั่่ัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
 ๒. มีโรงพยาบาลจันทรุเบกษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระตีบ เข้ามาร่วมบูรณาการการ
ท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 ๓. มีพ้ืนที่ส่วนให่่ท าการเกษตร 
 ๔. มีโรงเรียนการบิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลกระตีบ 

อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต  
 ๔. ปั่หาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า        
ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่ก าหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปั่หาอาช่ากรรมและ
ครอบครัว 
 



๓๒ 

 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ำกับกำรจัดท ำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของต ำบลในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบกำรประเมินตนเอง เพ่ือเป็นกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม และในแต่ละยุทธศำสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้อง

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้อง

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้กับประชำชน  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที ่๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


๓๓ 

 

 

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS เป็นระบบกำรประเมินที่มีแนวควำมคิดคล้ำยคลึง

กับตัวแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำนเป็นกำรพิจำรณำถึงหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ ในลักษณะภำพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำ ซึ่งระบบกำรวัดดังกล่ำวจะมองภำพรวมของระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนอันน ำไปสู่กำร
พัฒนำกรอบควำมคิดและกำรสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.เพ่ือให้ทรำบถึงประสิทธิภำพของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ทรำบกระบวนกำรปฏิบัติงำนของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.เพ่ือให้ทรำบถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1.ก ำหนดตัววัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
2.ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 
๓.ด ำเนินกำรประเมิน 
๔.สรุปผลกำรประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

 

การจัดท า/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

/ระดับต าบล 

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกฎุ ี

เพ่ือจัดท า  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  

พิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชด าริ พระราชพธิี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แจ้ง 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฎุี  

อ าเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎ ี



๓๕ 

 

 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆครั้ง 
หลังจำกท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนพัฒนำแล้ว 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น   
10.มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์   
12. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำท้องถิ่น   
13.มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14.มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำท้องถิ่น   
15.มีกำรก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น   
16. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
17. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำ   
18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผล         
กำรด ำเนินงำนปีละ  1  ครั้ง  เริ่มตั้งแตเ่ดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี   อ าเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 
   ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  5 7.14 - - 2 2.86 7 10 
2.กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตประชำชน 9 12.86 - - 9 12.86 18 25.71 
3.กำรพัฒนำด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน/
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

1 1.43 - - 3 4.29 4 5.71 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม
กำรลงทุนและกำรพำณิชยกรรม 

2 2.86 - - 1 1.43 3 4.29 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 4.29 - - 1 1.43 4 5.71 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี
และภมูปัญญำท้องถิ่น 

11 15.71 - - 2 2.86 13 18.57 

7.กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

0 0 - - 1 1.43 1 1.43 

8.กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 

0 0 - - 0 0 0 0 

9.กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี 7 10   13 18.57 20 28.57 
รวม 38 54.29 - - 32 45.71 70 100 

 
 
 



๓๗ 

 

 

4.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  2,112,138.54 - 2,112,138.54 
2.กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตประชำชน 5,648,200 - 5,648,200 
3.กำรพัฒนำด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน/สังคมและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

27,903 - 27,903 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกำรพำณิชยกรรม 

20,000 - 20,000 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2,060 - 2,060 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ  
ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมปญัญำท้องถิ่น 

1,653,186.50 - 1,653,186.50 

7.กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 0 - 0 
8.กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ควำมยั่งยืน 

0 - 0 

9.กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี 854,941.35 - 854,941.35 
รวม 10,318,429.39 - 10,318,429.39 

 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด ไม่สำมำรถกระจำยท ำโครงกำรได้ทุกยุทธศำสตร์ และควำมต้องกำรของ
ประชำชนมีมำก 
2.โครงกำรเกินศักยภำพมีจ ำนวนมำก จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมดทุกโครงกำร 
3.ประชำชนในต ำบลขำดควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
4.ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชำย   (  ) หญิง 
2. อำยุ   ( √ ) ต่ ำกว่ำ 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มำกกว่ำ 60 ปี 
3. กำรศึกษำ  (  ) ประถมศึกษำ  (  ) มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (  ) อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ   

(  ) ปริญญำตรี  (  ) สูงกว่ำปริญญำตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อำชีพหลัก  (  ) รับรำชกำร   (  ) เอกชน/รัฐวิสำหกิจ   (  ) ค้ำขำย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้ำง   (  ) นักเรียน นักศึกษำ   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    
โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 25% 75% 0% 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 32.14% 67.86% 0% 
7) ผลกำรด ำเนนิโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 32.14% 67.86% 0% 
8) กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 28.57% 71.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/
ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของป่ำไม้ 
ฯลฯ ดำ้นกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำร
เลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(๒)  

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงคเ์ครำะห์
ฯลฯ 

(๒)  

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหำรพืน้ฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
ประมง กำรประศสุัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย/์กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯ  

(๒)  

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับ
ถือศำสนำประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ภำษำถิ่น สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(๒)  

 (๘) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 (๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนกำรร่วม
คิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ควบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำย
ของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่องโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

 (๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพำะและกำรบังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ 
สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(3)  

 (๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม 
ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  
เป็นต้น 

 (3)  

 (๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้
ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำง
สังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำง
เศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติ
ต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(3)  

 (๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพ
กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน
อนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ -Strength  (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกำส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภำพสงัคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 
แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตรจ์ังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์
พัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผน 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และ
นโยบำยรัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทำง  วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่
กำรบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ี
จะด ำเนินกำรให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
(Positioning) 

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงำน 
 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงำนท่ีเกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงำนและควำมเช่ืองโยงดังกล่ำว 

(๕)  

๓.๙ ควำมเชื่องโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ควำมเชื่องโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจงัหวัด ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



๔๒ 

 

 

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อยำ่ง
น้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำน
สังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) กำรควบคุมที่มีตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใชว้ัดผลในเชิงปริมำณเช่น 
กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนตำ่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมทีต่ั้งเป้ำหมำยเอำไวห้รือไม่จ ำนวนทีด่ ำเนนิกำรจริง
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไร จ ำนวนที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวน
เท่ำไรสำมำรถอธิบำยได้ตำมหลกัประสิทธิภำพ (Efficiency) ของ
กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ทีไ่ด้ก ำหนดไว้  
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) กำรประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำร
น ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดค่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำน
ต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชน
หรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึง่พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มสีภำพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสทิธิผล(Effectiveness) ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนนิกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative)  

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเครำะห์แผนงำน งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่
กำรจัดท ำโครงกำรพฒันำท้องถิน่โดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ  

๑๐  

 
 
 
 



๔๓ 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ควำมชัดเจนของชื่อ
โครงกำร 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนนิกำรเพื่อให้กำรพัฒนำ
บรรลุตำมวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ 
ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจ
ได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงกำร 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้อง
กับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
ชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเปำ้หมำยคือ
อะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินงำน และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใคร
คือกลุ่มเป้ำหมำยหลำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงกำรสอดคล้องกับ (๑) ควำมมั่นคง (๒) กำรสรำ้ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (๓) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน (๔) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสนอภำคและเท่ำเทียมกนัทำง
สังคม (๕) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) กำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕)  

๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 
 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลำงพฒันำ (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตรช์ำติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักกำรน ำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปำ้หมำยระยะยำว 
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (๑) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน
และกำรหลุดพ้นกบัดักรำยไดป้ำนกลำงสู่รำยไดสู้ง  (๒) กำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอยำ่งมีคุณภำพ (๓) กำรลดควำมเลื่อมล้ ำทำงสังคม 
(๔) กำรรองรับกำรเชื่องโยงภูมภิำคและควำมเปน็เมือง (๕) กำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอยำ่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(๕)  

 
 
 



๔๔ 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เชน่ (๑) เปลีย่นจำกกำร
ผลิตสนิค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้ำเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจำกกำร
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสนิค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึง
โครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวตักรรม 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอด
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนกำรเกษตร
เทคโนโลยชีีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจงัหวัดที่ได้ก ำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึง่ไม่สำมำรถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพฒันำ
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเชื่อมตอ่หรือเดินทำงไปด้วยกันกบั
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕)  

๕.๘ โครงกำรแกไ้ข
ปัญหำควำมยำกจนหรือ
กำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนด ำเนนิกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เปน็โครงกำรต่อยอด
และขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำม
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนำแลว้ด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมำณมีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร) 
 

งบประมำณโครงกำรพฒันำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ ๕ 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ (๑)ควำมประหยัด 
(Economy)  (๒)ควำมมีประสทิธิภำพ (Efficiency)  
(๓)ควำมมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ควำมเหลื่อมล้ ำใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น น ำไปสู่ควำมยุติธรรม (Equity) 
(๕)ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีกำรประมำณ
กำรรำคำถูกต้องตำม
หลักวิธีกำรงบประมำณ 
 

กำรประมำณรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่อง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำง
ท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภำพ (efficiency) ได้ เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ) 
 

(๕)  



๔๕ 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่ง
กำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (๑)มีควำมเป็นไปได้และมี
ควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (๒)วัดและ
ประเมินผลดับของควำมส ำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 



 
๔๖ 

 

แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) 
ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กุฎี ที่ 184/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุฎี 
ลงวันที่ 8 เดือน ตุลาคม 2561 
 

5  

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกุฎี 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กุฎี ที่  185/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี  
ลงวันที่ 8 เดือน ตุลาคม 2561 
 

5  

 
 

 



 
๔๗ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุฎี   
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กุฎี ที่  186/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎี 
ลงวันที่ 8 เดือน ตุลาคม 2561 

5  

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี จัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต าบล 
กรณีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน /ระดับต าบล  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท  
0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายายน 
2560  

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 
2.รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10  

 



 
๔๘ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
5 คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎี 
เพ่ือจัดท า  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา  
เพื่อจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุฎี  
เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2.(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น  
ผ.01 , ผ.02 , ผ.02-1 , ผ.03 
   

20  

 
 



 
๔๙ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
6 คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุฎี  
เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

10  

 

 



 
๕๐ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
7 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กุฎีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แล้วแต่กรณี 

1.สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  
ที่ให้ความเห็นชอบ 

10  

8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1.ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5  

 

 

 

 



 
๕๘ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
9 แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 เพื่อจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงาน  
 ประจ าปี   
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี เพื่อเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี   
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4.แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
เพ่ือทราบ(แล้วแต่กรณี) 
5.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี  
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 
4.รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
 
 

10  

 

 

 

 



 
๕๙ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
10 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี 
 

1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ปีละ 
2 คร้ัง เพื่อประเมินผลแผนพฒันา ทางดา้น
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
2.รวมรวมเอกสารประกอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 
(เดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี) 
3.ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
4.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี เพื่อทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
5.แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวด 1 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 
1.นายธีรนัย   โจนลายดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎี  
ปีละ 2 ครั้ง 
2.ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุฎี ทราบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

20  

 รวม 10 กระบวนการ    100  
 



๖๐ 

 

 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ          
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน   เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และ                 
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว                      
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ส าหรับการติดตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว4192 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึก
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีพิจารณา รายละเอียดตามรายงาน
สรุปผล ดังนี้ 



 

๖๑ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปงงปประมา พพศ.ศ5625พระว่าางเดออนตลลามมพ562 พ-พกันยายนพ5625 

(แปปที่ใช้แทนระปปพe-Plan) 
ยลทธ.าสตร์ที่พ พการพัฒนาโมรงสร้างพอ้นฐาน 
แผนงานอลตสาวกรรมและการโยธา 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้ำบ้ำนนำยวินัย  
สกุลปั่น) 

ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร 

208,000 ข้อบัญญัติ 205,000 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. ส ำหรับชมุชน หมู่ 10 
(หน้ำบ้ำน น.ส.ธมลวรรณ  สคุะ) 

ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00  เมตร  ยำว 200 เมตร หนำเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร 

519,000 ข้อบัญญัติ 445,000 

3 ก่อสร้ำงถนน  คสล. ส ำหรับชมุชน ม. 12  
(เส้นทำงลงข้ำงวัดโคกทอง) 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 50  เมตรหนำเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร      

271,000 ข้อบัญญัติ - 

4 ก่อสร้ำงถนน  คสล. ส ำหรับชมุชน ม. 12  
(หลังโรงเรียนวัดโคกทอง) 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมท่ีช ำรุดเสียหำยแตกร้ำว กว้ำง 3.00  เมตร ยำว 
45 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่รวม กันไม่น้อยกว่ำ 135 ตำรำงเมตร      

79,000 ข้อบัญญัติ 78,000 

5 ก่อสร้ำงแนวก ำแพงกันดินไหล่ทำง 
6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 

ก่อสร้ำงแนวก ำแพงกันถนนทรุดตัวระยะทำง 741 เมตร   1,216,000 ข้อบัญญัติ 1,090,000 

ร่ม 6พพโมรงการ  2,293,000  1,818,000 
แผนงานเมวะและชลมชน 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  หมู่ที่  4 ก่อสร้ำงขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ รำยละเอียดตำมแบบแปลนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอผักไห่ 

450,000 ข้อบัญญัติ 294,138.54 

ร่ม  พพโมรงการ  460,000  294,138.54 



 

๖๒ 

 

ยลทธ.าสตร์ที่พ5พการพัฒนามล ภาพชี่ิต 
แผนงานสร้างม่ามเข้มแข็งของชลมชน 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรเยำวชนสดใสห่ำงไกลยำเสพติด
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

ทั้ง  12  หมู่บ้ำน 10,000 ข้อบัญญัติ - 

2 โครงกำรหมู่บ้ำนเฉลิมพระเกียรติปลอดยำ
เสพติดแบบยั่งยืน 

ทั้ง  12  หมู่บ้ำน 10,000 ข้อบัญญัติ - 

3 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดและสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำน
กำรปรำบปรำมกำรป้องกันและกำร
บ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยและ
จิตใจของผู้เสพยำเสพติด 

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเขต อบต.   26,000 ข้อบัญญัติ - 

4 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพสำนตะกร้ำ อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพสำนตะกร้ำอย่ำงน้อยจ ำนวน 30 คน/1 ปี 10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 
5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำขนมไทย อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพท ำขนมไทยอย่ำงน้อยจ ำนวน 30 คน/1 ป ี 10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 
6 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำน้ ำยำ

อเนกประสงค์ 
อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพท ำน้ ำยำอเนกประสงค์อย่ำงน้อยจ ำนวน 
30 คน/1 ปี 

10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 

7 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้สูงอำยุ ทั้ง  12  หมู่บ้ำน 20,000 ข้อบัญญัติ 20,000 
ร่ม 7พพโมรงการ  96,000  50,000 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

๖๓ 

 

แผนงานสาธาร สลข 
ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  

ปงพ5625 
แวลางเงิน 

งปประมา  
งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวจ ำนวน 500 ตัว 20,000 ข้อบัญญัติ 6,400 
2 อุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่1-12 ต ำบลกุฎี 
หมู่บ้ำนละ 20,000 จ ำนวน  12  หมู ่ 240,000 ข้อบัญญัติ 240,000 

3 ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี 

ส ำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตต ำบลกุฎี  ทั้ง 12  หมู่บ้ำน 1,000 ข้อบัญญัติ - 

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก
โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตร
จำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำร ทั้ง 12 หมู่บ้ำน 6,000 ข้อบัญญัติ - 

ร่ม 4พพโมรงการ  267,000  246,400 
 
แผนงานงปกลาง 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 4,630,800 ข้อบัญญัติ 4,441,400 
2 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ผู้พิกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 921,600 ข้อบัญญัติ 874,400 
3 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 48,000 ข้อบัญญัติ 36,000 

ร่ม 3พพโมรงการ  6,200,400  5,351,800 
 



 

๖๔ 

 

ยลทธ.าสตร์ที่พพ3พพการพัฒนาด้านการจัดระเปียปชลมชน/สังมมและการรักษาม่ามสงปเรียปร้อย 
แผนงานรักษาม่ามสงปภายใน 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

จัดอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 50,000 ข้อบัญญัติ - 

2 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจร
ทำงถนนในช่วงเทศกำล 

ลดอุบัติเหตุจรำจร จ ำนวน 2 ครั้ง 30,000 ข้อบัญญัติ 27,903 

ร่ม 5พพโมรงการ  80,000  27,903 
 
 
ยลทธ.าสตร์ที่พพ4พพการพัฒนาด้านการ่างแผนการสางเสริมการลงทลนพพและพา ิชยกรรม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรจัดกำรบริหำรศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร เกษตรประจ ำ
ต ำบล 

1  โครงกำร 10,000 ข้อบัญญัติ - 

2 โครงกำรอบรมกำรผลิตกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภำพ 

เกษตรกรในต ำบลหมู่บ้ำนละ  3  คน/3 ป ี 10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 

3 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเพำะเห็ดฝำง อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพเสริมเพำะเห็ดฟำง อย่ำงน้อย จ ำนวน 30 
คน/1 ปี 

10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 

ร่ม 3พพโมรงการ  30,000  20,000 
 
 



 

๖๕ 

 

 
ยลทธ.าสตร์ที่พพ6พพการพัฒนาด้านการปริวารจัดการและการอนลรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ่ดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำคลองสวยน้ ำใส ผู้น ำชุมชน  ประชำชนเยำวชน กลุ่มสตรี และส่วนรำชกำรในเขตต ำบลกุฎี 10,000 ข้อบัญญัติ ไม่ใช้งบ 
2 โครงกำรจังหวัดสะอำดหน้ำบ้ำน น่ำมอง 

เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผู้น ำชุมชน  ประชำชนเยำวชน กลุ่มสตรี และส่วนรำชกำรในเขตต ำบลกุฎี 10,000 ข้อบัญญัติ 2,060 

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
" จังหวัดสะอำด " ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้น ำชุมชน  ประชำชนเยำวชน กลุ่มสตรี และส่วนรำชกำรในเขตต ำบลกุฎี 20,000 ข้อบัญญัติ ไม่ใช้งบ 

ร่ม 3พพโมรงการ  40,000  2,060 
 
ยลทธ.าสตร์ที่พพ2พพการพัฒนาด้านการสางเสริมการ.ึกษาพ.าสนาพ.ิลป่ัฒนธรรมพจารีตประเพ ีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการ.ึกษา 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก 54,000 ข้อบัญญัติ - 
2 โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม(นม)เด็ก

อนุบำล ๓ ขวบ ศพด.อบต. เด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กประถมศึกษำโรงเรียนวัดฤำ
ไชยและโรงเรียนวัดโคกทอง 

เด็กมีอำหำรเสริมนมรับประทำน 290,000 ข้อบัญญัติ 272,243 

3 โครงกำรอำหำรกลำงวัน อนุบำล 3 ขวบ 
ศพด. 

เด็กก่อนวัยเรียนมีอำหำรรับประทำน 83,300 ข้อบัญญัติ 83,300 



 

๖๖ 

 

 
ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  

ปงพ5625 
แวลางเงิน 

งปประมา  
งปประมา  
ที่ใช้จริง 

4 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษำ
โรงเรียนวัดฤำไชย 

เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษำมีอำหำรรับประทำน 252,000 ข้อบัญญัติ 260,000 

5 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษำ
โรงเรียนวัดโคกทอง 

เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษำมีอำหำรรับประทำน 284,000 ข้อบัญญัติ 292,000 

6 โครงกำรสนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด 
(โรงเรียนวัดฤำไชย) 

นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ 50,000 ข้อบัญญัติ 50,000 

7 โครงกำรสนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด 
(โรงเรียนวัดโคกทอง) 

นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ 40,000 ข้อบัญญัติ 40,000 

8 โครงกำรเพิ่มขนำดมิเตอร์ไฟฟ้ำอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมู่ที่  4 

เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน  1  หม้อ 8,000 ข้อบัญญัติ 3,893.50 

ร่ม 8พพโมรงการ   ,061,300  1,001,436.50 
 
แผนงานการ.าสนา่ัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี  และวันส ำคัญ 

ประชำชนภำยในต ำบลและสมำชิก อบต.  ข้ำรำชกำร/พนักงำน ลูกจ้ำงของ  อบต.   150,000 ข้อบัญญัติ 149,600 

2 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและพระ
รำชพิธี 

จัดกิจกรรมงำนรัฐพิธีและพระรำชพิธี 50,000 ข้อบัญญัติ 17,150 

3 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย ผู้บริหำร สมำชิกสภำอบต.  ข้ำรำชกำร/พนักงำน ลูกจ้ำงของ  อบต. 40,000 ข้อบัญญัติ ไม่ใช้งบ 
ร่ม 3พพโมรงการ  240,000  166,750 



 

๖๗ 

 

 
แผนงานการอลตสาวกรรมและการโยธา 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำ     
เด็กเล็ก 

ซ่อมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 9.5x12 เมตรหรือปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
114  ตำรำงเมตร 

488,000 ข้อบัญญัติ 485,000 

ร่ม  พพโมรงการ  488,000  485,000 
 
 
 
ยลทธ.าสตร์ที่พพ7พพการพัฒนาด้านการสางเสริมการทาองเที่ย่ 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

      
      

 
 
ยลทธ.าสตร์ที่พพ8พพการพัฒนาเ.รษฐกิจตามแน่ทางเ.รษฐกิจพอเพียงไปสูาม่ามยั่งยอน 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

      
      

 
 



 

๖๘ 

 

ยลทธ.าสตร์ที่พพ9พพการปริวารจัดการที่ดี 
แผนงานปริวารงานทั่่ไป 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

ประชำชนในเขต  อบต. กุฎี 500,000 ข้อบัญญัติ - 

2 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรสร้ำง
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย 

ประชำชนในเขต  อบต. กุฎี 10,000 ข้อบัญญัติ - 

3 โครงกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงยำวนำน  และมีประสิทธิภำพ 100,000 ข้อบัญญัติ 199,094.87 
4 ค่ำรังวัดที่ดิน จ่ำยเป็นค่ำรังวัดที่สำธำรณะต่ำง ๆ 20,000 ข้อบัญญัติ - 
5 โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมำยแก่สมำชิก อบต.
เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยในองค์กร 

สมำชิก อบต. จนท.และบุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยเพิ่มมำกข้ึน 10,000 ข้อบัญญัติ - 

6 โครงกำรอบรมสัมมนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพของพนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต.  
ผู้น ำชุมชน และผู้สังเกตกำรณ์ 

พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต.  ผู้น ำชุมชน  พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

250,000 ข้อบัญญัติ 149,650 

7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ ำนวน  1 โครงกำร 

30,000 ข้อบัญญัติ 30,000 

8 จัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดจ้ำงจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน ๑ ครั้ง 200,000 ข้อบัญญัติ 350,000 
ร่ม 8พพโมรงการ   ,120,000  728,744.87 

 
 
 



 

๖๙ 

 

 
แผนงานอลตสาวกรรมและการโยธา 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 ค่ำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง จ่ำยเป็นค่ำออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 50,000 ข้อบัญญัติ 49,000 
ร่ม  พพโมรงการ  50,000  49,000 

 
 
แผนงานการ.าสนา่ัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดัป รายละเอียดโมรงการ เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  
ปงพ5625 

แวลางเงิน 
งปประมา  

งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 อุดหนุนโครงกำรยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดก
โลก 

จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก (อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ) 

40,000 ข้อบัญญัติ 37,196.48 

2 อุดหนุนโครงกำรจัดงำนของดีผักไห่ จ่ำยเป็นค่ำจัดงำนของดีผักไห่  จ ำนวน  1 โครงกำร  (อุดหนุน มูลนิธิมิ่งมงคลอ ำเภอ
ผักไห่) 

40,000 ข้อบัญญัติ 40,000 

ร่ม 5พพโมรงการ  80,000  77,196.48 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

๗๐ 

 

มรลภั ฑ์ 
ล าดัป แผนงาน ประเภท เป้าวมายของโมรงการ งปประมา  

ปงพ5625 
แวลางเงิน 

งปประมา  
งปประมา  
ที่ใช้จริง 

1 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (เครื่องโทรสำร) จัดซื้อเครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ จ ำนวน 1 เครื่อง 18,000 ข้อบัญญัติ 17,990 
2 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

(เครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐำน) 
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐำน จ ำนวน 1 เครื่อง 2,200 ข้อบัญญัติ 2,190 

3 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   (โพเดียมไม้) จัดซื้อโพเดียมไม้  จ ำนวน 1 ตัว 1,800 ข้อบัญญัติ - 
4 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เครื่องคอมพิวเตอร์) 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 16,000 ข้อบัญญัติ 16,000 

5 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card  Reader)   

จัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card 
Reader) จ ำนวน 3  เครื่อง 

2,100 ข้อบัญญัติ 2,100 

6 บริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สั้น 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  
จ ำนวน 1  เครื่อง 

22,000 ข้อบัญญัติ 22,000 

7 เคหะและชุนชน ครุภัณฑ์โรงงำน 
(เครื่องตัดไฟเบอร์) 

จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์   จ ำนวน 1  เครื่อง 6,000 ข้อบัญญัติ 6,000 

8 เคหะและชุนชน ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
(บันไดไฟเบอร์กลำส ชนิดพำด
เลื่อน 2 ตอน) 

จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลำส ชนิดพำดเลื่อน 2 ตอน  
จ ำนวน 1 อัน    

10,000 ข้อบัญญัติ 10,000 

9 เคหะและชุนชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A 
3) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Print) จ ำนวน 1 เครื่อง 7,100 ข้อบัญญัติ 7,100 

ร่ม 9พพโมรงการ   86,200  83,380 
 



๗๑ 
 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎีด าเนินการ จ านวน 17 รายการ (รายละเอียดหน้า 24) 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล และ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ  (รายละเอียดหน้า 27-44) 
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 45-47) 
แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 48-51) 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี งานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่ การพัฒนา ซึ่งระบบการ
วัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้า 52-59) 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
มีจ านวน โครงการทั้งสิ้น  70 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 38  โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 32 
โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไปท้ังสิ้น 10,318,429.39 บาท   
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถ
ประมวลผลโครงการได้ คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
(รายละเอียดหน้า 61-70)  
 
ข้อเสนอแนะ   -   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.dla.go.th/

