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แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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บทที่ 1 
บทน า 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ ที่  823 /2557  ลงวันที่ 25  พฤศจิกายน  2557  โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิน่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.1  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามทีต้ั่งไว้   
 1.2  เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  

1.3   เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามา 
ปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการได้  
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 ความส าคัญของการติดตาม 
 การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่
การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกดิปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
 
 



 ความส าคัญของการประเมินผล 
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล 

ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งข้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวขี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
3.  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 
 3.1  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ - เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี 
ไปด าเนินการให้เกิดผล โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 
 3.2  การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่ 
 3.3  การประเมินผล - เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการน าแผนงาน /โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯลฯ ดังนี้  
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission)  

คือ ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแบบไม่มีข้อมูล 
ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจี้ใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกฮึกเหิม มีแรงกระตุ้น 
มีก าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือท าให้ความฝันนั้นเป็นจริง  

วิสัยทัศน์ที่ดีเกิดจากความสามารถในการมองไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจ ากัดของพ้ืนที่และ
เวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเช่นนี้ได้ วิสัยทัศน์ที่
เกิดจากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงาม 
เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้ส าหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ   

““  แม่อ้อน่ำอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม สำธำรณสุขเลิศล  ำ น ำกำรศึกษำ พำเกษตรสู่สำกล แม่อ้อน่ำอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม สำธำรณสุขเลิศล  ำ น ำกำรศึกษำ พำเกษตรสู่สำกล ”” 

 เป้าประสงค์ (Purpose) 
“เพ่ือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งต าบล โดยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง เพื่อความเข้มแข็งของต าบล”  
 ภารกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลแม่อ้อเองอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตภายในต าบลเพ่ือให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
3) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนในต าบล 
4) ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปสินค้าการเกษตร 
5) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ าอุปโภค บริโภค ทั้งต าบลอย่างมีระบบและมีคุณภาพ  
6) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรของต าบลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
7) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และรื้อฟ้ืน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืนอย่างมั่นคง ถาวร 
8) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน 
9) จัดการด้านการศึกษา เรียนรู้ แก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี

ความเข็มแข็ง ทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
10) ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะที่จ าเป็นและเร่งด่วนอย่างทั่วถึง 
11) จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
12) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
13) ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วถึง 

 
 
 



บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ มีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอพาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงรายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย  เพ่ือให้การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย 
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จึงก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ  
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ 

1.1 การพัฒนาด้านถนน,รางระบายน้ า,คลองดาดฯลฯ 
1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
1.3 การพัฒนาด้าน ไฟฟ้า 
1.4 การพัฒนาด้านระบบประปา 
1.5 การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคม 
 

2.1  ส่งเสริมด้านการศึกษา เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.2 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
2.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกัน

อาชญากรรม 
2.5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 
2.6  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและ 
       ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2.7  ส่งเสริมท านุบ ารุงด้านพุทธศาสนา 
2.8  ส่งเสริมงานพิธี,รัฐพิธีต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

3.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
3.2 สนับสนุนการท าการเกษตรชีวภาพ,เกษตรแบบทฤษฎีใหม่โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และกองทุนต่างๆ 
3.4 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆเพ่ือ

ยกระดับให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาย

รัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน 
4.2 ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
4.3 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
4.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

5.1  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ 
5.2  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ   
       บริการประชาชนให้ถูกต้อง  และรวดเร็วและเป็นธรรม 
5.3  การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร 
5.4  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.5  ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและ  
       ถูกต้อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
ความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

6.1  สนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน/การ 
       ฝึกอบรมและทบทวน 
6.2  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน/ชุมชน 
6.3  ส่งเสริมการเฝ้าระวังการใช้แรงงานต่างด้าว/การใช้แรงงานเด็กฯ 
6.4  ส่งเสริมการเฝ้าระวังภัยพิบัติ/สาธารณภัยฯ 
6.5  สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยจากวันหยุด  
       เทศกาลต่างๆ 
 



บทที่ 4 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2557 - 2559) 
 

  แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ.................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

/  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 



 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
 
ค าชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก  ซึ่งก าหนดเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-กันยายน 
ของงบประมาณปีนั้นๆ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .........................องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ..................... 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ 

49 35,309,500.- 31 7,100,000.- 268 251,595,400.- 348 294,004,900.- 

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคม 

77 19,670,310.- 57 19,345,560.- 87 21,664,560.- 221 60,680,430.- 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

12 395,000.- 1 10,000.- 17 1,485,000.- 30 1,890,060.- 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

13 145,000.- 5 55,000.- 21 620,000.- 39 820,000.- 

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการ
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

45 2,731,000.- 22 949,500.- 45 3,516,000.- 112 7,196,500.- 

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9 330,000.- 4 190,000.- 15 1,126,250.- 28 1,646,250.- 

 
รวม 

 
205 58,580,810.- 120 27,650,060.- 453 280,007,210.- 778 366,238,140.- 

3.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  -  ไม่มีปรากฏในการบรรจุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด – 
 



4.  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  2557 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการ

ระหว่างด าเนนิการ 
จ านวนโครงการที่

ยกเลิก 
จ านวนโครงการที่

เพิ่มเติม 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ การ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ 

34 94.44 1 2.77 1 2.77 24 66.66 36 100 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคม 

56 81.54 0 0 9 18.46 5 7.69 65 100 

3. ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

11 78.57 0 0 3 21.43 1 7.14 14 100 

4. ยุทธศาสตร์ ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

3 75.00 0 0 1 25.00 0 0 4 100 

5. ยุทธศาสตร์ ด้าน
การส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

44 88.00 0 0 6 12.00 4 8.00 50 100 

6. ยุทธศาสตร์  ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 

 
รวม 

 
153 86.93 1 0.57 23 13.07 34 19.32 176 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2557 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม เงินหน่วยงานอื่น รวมจ านวนเงิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ 

8,100,076.03.- 63.39 4,677,219.- 36.61 2,977,641.57.- 18.90 15,754,936.60.- 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม 

 
16,958,340.36.- 100 - - - - 16,958,340.36.- 100 

3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

135,400.- 100 - - - - 135,400.- 100 

4. ยุทธศาสตร ์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

45,000.- 100 - - - - 45,000.00.- 100 

5. ยุทธศาสตร ์ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3,524,219.80.- 45.68 4,190,000.- - - - 7,714,219.80.- 100 

6. ยุทธศาสตร ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

460,821.- 100 - - - - 460,821.- 100 

 
รวม 

 
29,223,858.19.-  8,867,219.-  - - 38,091,077.19.- 100 

 
 
 
 



ส่วนที่  4   ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- โครงการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท า
ให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
- การด าเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องมาจากขาดการส ารวจ

พ้ืนที่อย่างจริงจัง 
- ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการจัดสรรจากกรมส่งเสริมล่าช้าท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

แผนการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้ทันสมัยและพร้อมน ามาวิเคราะห์แผนงาน เช่น 
  -  ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาเช่น ข้อมูลปัญหาที่ได้จากการท าประชาคม 
  -  ข้อมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นท่ี 
    สามารถพัฒนาต่อไป 
  -  ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากปัจจัยภายนอก เช่นเรื่องยาเสพติด  
  -  ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลจาก จปฐ. เป็นต้น 
 2.  ควรน านโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนด
เป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนร่วมกันอย่างจริงจัง 
 3.  โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้องระบุกิจกรรมในการด าเนินการให้ชัดเจน และไม่ตั้ง
งบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
 4.  เมื่อด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการด าเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้ม
สะสมงาน ( Port Folio ) เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ 
 5.  ควรมีการประชุมเพ่ือการติดตามการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบปัญหา อุปสรรค
ของแผนงาน/โครงการและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 6.  โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการ
ด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ า 
การทรุดตัวของดิน ( Land Slide ) หมอกควัน การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น 
 7.  ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่
เหมาะสมและทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
ค าชี้แจง    แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอยตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ   
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ.......................... 
2. วัน  เดือน  ปีที่รายงาน : วันที่  30  ธันวาคม  2557 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2557 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี  แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557  

และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่

ปรากฏในแผนพัฒนา  
3 ป ี

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
ในแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  2557 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติแล้วเสรจ็ 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

49 36 35 

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และสรา้งความเขม้แข็งให้กับ
สังคม 

77 65 53 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

12 14 11 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

13 4 4 

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

45 51 44 

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความมัน่คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

9 8 8 

 
รวม 

 
205 178 155 

 
 


