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ค ำน ำ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3   บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระเดียน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี       

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  ซึ่งให้มีวิธีการประชุมสัมมนาก าหนดแนวทางวิธีการ 
เพ่ือการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ  และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ  และ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2565)  ในรอบปีงบประมาณ  2562 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนา  สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามล าดับต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
ธันวาคม 2562 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า

สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระเดียน 

5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลกระเดียน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมตุลาคมของทุกปี   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือกจ านวน 2 คน 

5



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระเดียน ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

กระเดียน  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนดังนี้ 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนมี

อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระเดียนโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในกระเดียน  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

กระเดียนก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระเดียน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระเดียน 

1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน มาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอตระการพืชผล  และจังหวัดอุบลราชธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

กระเดียนก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามแ ละ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

กระเดียนก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระเดียนใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระเดียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลกระเดียน/องค์การบริหารส่วนต าบล
กระเดียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระเดียน เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผล 

---------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  เป็นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี  อ าเภอตระการพืชผล  และแผนชุมชนต าบลกระเดียน 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  และการประมง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหาราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุข
ของสังคม 

2) พันธกิจ  ประกอบด้วย
๑.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
๒.  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
๓.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๔.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
๕.  พัฒนาการบริการหน่วยงานของรัฐให้ได้มาตรฐาน 

3) จุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 
๒. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มูลค่าการค้า  การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๔. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปลอดสารพิษ 
๕. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๗. การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์/แนวทาง 
๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ า 
๑.๒  ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
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๑.๓  พัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่างๆ 
๑.๔  วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
 ๑.๕  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กลยุทธ์/แนวทาง 
๒.๑ พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน 
๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๒.๓ ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๔ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
๒.๕ พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์/แนวทาง 
๓.๑ ก่อสร้าง/ขุดลอกคลองและซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
๓.๒ การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
๓.๓ การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  และการประมง 
   กลยุทธ์/แนวทาง 
๔.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร 
๔.๒ ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการประมง 
ยุทธศาสตร์การบริหาราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   กลยุทธ์/แนวทาง 
๕.๑ สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ 
๕.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน 
๕.๔ จัดท าฐานข้อมูลชุมชนและประชุมประชาคม 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคงของชาติและความสงบสุขของสังคม 
   กลยุทธ์/แนวทาง 
๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน 
๖.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 

      

5) วิสัยทัศน์  
  “ เกษตรปลอดสารพิษ    หมู่บ้านปลอดยาเสพติด   เศรษฐกิจก้าวหน้า   

 เน้นการศึกษา  พัฒนาสังคม  คมนาคมสะดวก” 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

     
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้าท่อรางระบายน้ า  
๑.๒ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๓ พัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขต
และป้ายซอยต่างๆ 
๑.๔วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
๑.๕ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

39  39 2,207,300 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

๒.๑ พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขความยากจน๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 
๒.๓ ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๔ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามยั 
๒ .๕  พั ฒน า แ ละส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น กี ฬ า แ ละ
นันทนาการ 

44  21 10,155,002 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๑ก่อสร้าง/ขุดลอกคลองและซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น  
๓.๒การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏกิูลและน้ าเสีย 
๓.๓ การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

2  1 6,950 

4.การพัฒนาการเกษตร  
และการประมง 

๔.๑ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร 
๔.๒ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการประมง 

4  1 15,000 

5.การบริหาราชการตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๕.๑ สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุก
ระดับ 
๕.๒  พัฒนา ศักยภาพของบุ คล าก ร ให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อม
ทั้งน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน 
๕.๔  จั ดท า ฐานข้ อมูลชุมชนและประชุ ม
ประชาคม 

21  21 1,258,263 

6.การเสริมสร้างและ
รักษาความมั่นคงของ
ชาติและความสงบสุข
ของสังคม 

๖.๑เพิ่มประสิทธิภาพในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
๖.๒เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชมุชน 
๖.๓ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและสถาบันของชาต ิ

9  5 108,830 

รวม 119  88 13,751,345 
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1.3  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

1.3.1 ประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองช่าง - 16 830,300 
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
- งบกลาง 
- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

- 10 4,518,178 

5 การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- บริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด - 1 69,710 

6 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ของชาติและความสงบสุขของสังคม 

-รักษาความสงบภายใน 
-บริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานปลัด - 1 25,100 

รวม 28 5,443,288 
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  1.3.2. ประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองช่าง - 23 1,377,000 
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
- งบกลาง 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

- 5 
1 
4 
1 

3,898,500 
568,000 

1,156,824 
13,500 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร ส านักปลัด - 1 6,950 

4 การพัฒนาการเกษตรและการประมง การเกษตร ส านักปลัด  1 15,000 
5 การบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- บริหารงานท่ัวไป 
- เคหะและชุมชน 
-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
-การศึกษา 
-ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 

- 2 
2 
9 
6 
1 

12,000 
278,500 
91,000 

777,053 
30,000 

6 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ของชาติและความสงบสุขของสังคม 

-รักษาความสงบภายใน 
-บริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานปลัด - 1 
3 

25,100 
58,630 

รวม 60 8,308,057 
 
 

15



1.4 ผลการประเมินจากการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ 2561 มีโครงการ รวม 

ทั้งสิ้น  234   โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น   85,918,300   บาท  
2. จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561  รวมทั้ง จ่าย

ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีโครงการรวมทั้งสิ้น  70 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,441,490     
บาท   

3. จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ   2561 รอบเดือนเมษายน 2561 รวม ทั้งสิ้น  
60   โครงการ  จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    8,308,057     บาท 

 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ 2561 มีโครงการ รวม 
ทั้งสิ้น  227   โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น   85,918,300   บาท  

2. จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561  รวมทั้ง จ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีโครงการรวมทั้งสิ้น  70 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,441,490     
บาท   

3. จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ   2561 รอบเดือนเมษายน 2561 รวม ทั้งสิ้น  
60   โครงการ  จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    8,308,057     บาท 

 
คิดเป็นร้อยละ     24.18   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 (ประมาณการรายจ่าย

ประจ าปี  2561 จ านวน  30,562,230  บาท) 
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 1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    

   1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการติดตามครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

  ๑. จ านวนโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีมากเกินไป ท าให้อัตราความส าเร็จใน
การน าแผน ไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต า 
๒. ปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๓.  บางโครงการไม ่เหมาะสมกับพ ื้นที่  ไม่ค ุ้มค ่า
กับประโยชน์ที่ได้รับ 
๔. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ 
5. เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ และการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
6. สัดส่วนการพัฒนาแผนงานด้านการเกษตรมี
น้อยมาก 

 

1.  จัดท าป้ายบอกเขตต าบลให้ทราบแนวเขตที่
ชัดเจนและเพ่ือให้ประชาชนและผู้สัญจรไป-มา 
ได้รับความ ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
เพ่ิมมากข้ึน 
2. อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
ต าบลเพ่ือสอดส่องดูแลติดตามความปลอดภัย
ของคนในชุมชน 
3. ส่ ง เสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติที่โรงเรียนจัดขึ้น 
4. อยากให้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบล ให้ เ พี ย งพอต่ อคว ามต้ องการของ
ประชาชน 
5. ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 
อยากให้ผู้ควบคุมก ากับดูแลการท างานให้ได้
มาตรฐาน เช่น โครงการก่อสร้างประปา ควรใช้
วัสดุที่คุณภาพ 
6. อยากให้ค านึงถึงผลได้ผลเสียของโครงการว่า
คุ้มค่าและมีประโยชน์หรือไม่ เช่น โครงการวาง
ท่อระบายน้ า ควรใช้ท่อระบายน้ าที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นเพ่ือการระบายน้ าที่ดีข้ึนลดการอุดตัน 
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 1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ติดตามครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561)  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
  ๑.  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ท้ อ ง ถิ่ น มี ม า ก เ กิ น ไ ป   ท า ใ ห้ อั ต ร า
ความส าเร็จในการน าแผน ไปปฏิบัติอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
๒.  ปัญหา /ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  มีมากกว่างบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร  
๓.  บางโครงการไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ไม่
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 
๔.  การเสนอแผนไม่ครอบคลุมทุกปัญหา 
และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 
5 .   สั ดส่ วนการ พัฒนาแผนงานด้ าน
การเกษตรมีน้อยมาก  

 

1. ให้ค านึงถึงผลได้ผลเสียของโครงการว่า
คุ้มค่าและมีประโยชน์หรือไม่ เช่น 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดทุกปี  
ให้เปลี่ยนเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือ
ความคงทนใช้งานได้นาน 
2.  ให้ด าเนินโครงการที่เป็นความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง   
3.  อยากให้จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้ลูกหลานในต าบล 
4.  ขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
5.  อยากให้ด าเนินโครงการขุดลอกล า
ห้วยต่าง ๆ ภายในต าบล  
6. อยากให้ซ่อมแซมถนนเส้นหลักท่ีช ารุด
ให้สามารถใช้งานได้ดี เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้ง
มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมี
ความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
จะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.1 นโยบายรัฐบาลของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
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9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาธิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1.2 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน

การใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียม

อาเซียนและประชาคมโลก 
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ด้านความมั่นคง
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค
1.5 นโยบาย Thailand 4.0
การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่
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1. มีความสร้างสรรค์
2. มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง
3. มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
4. มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สามารถช่วยลดความเหลือมล้ าในด้านรายได้ของประชากร

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ

การผลิต  การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน   และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง   สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙  ล้านไร่   หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค   ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม   และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโนส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ  ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้จัดตั้ง 
กลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด  โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1  ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อ านาจเจริญ  โดยจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นที่ตั้งของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า 
และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้
มากขึ้น    

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชน  และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้น านโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งการ
เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

โครงการที่ส าคัญ(FLAGSHIP   PROJECT) 
(๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
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 (๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
 (๓)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
 (๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 (๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
 (๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
 (๗)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
1. วิสัยทัศน์ 

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” 
2. พันธกิจ 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิต ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 ต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด ( Positioning ) 
  “ เมืองส่งเสริมการค้าขายแดนเพื่อการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว” 
ประเด็นยุทธศาสตร์มี  6 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่งคง 
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี  2560  
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชากรที่ได้รับการศึกษาถึงระดับขั้นพ้ืน,นอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายร้อยละ 
10 ในปี 2560 
(3) ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป้าหมายร้อยละ 
70  ในปี 2560 
(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี  
2560 
(5) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมขึ้น  เป้าหมายร้อยละ 5 ในปี 2560 
(6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้น าธรรมาภิบาล  เป้าหมายร้อยละ 10  ในปี  2560 

    กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(2) ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
(3) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทียว
เป้าประสงค์   มูลค่าการค้า   การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายร้อยละ 6 ในปี 2560
(2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  เป้าหมายร้อยละ 5 ในปี 2560

 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ ( Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า  การ

ลงทุนและการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  เพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
(3) พัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
(4) ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ
   3 )  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

  เป้าประสงค์ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิตตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัด 

(1) จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ ไร่) เป้าหมาย  จ านวน  420  กิโลกรัมต่อไร่  ในปี
2560

(2) ร้อยละของจ านวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน  GAP  ข้าวหอมมะลิ  ต่อจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับการตรวจการกระทรวงเกษ๖ร ฯ เป้าหมายร้อยละ 90  ในปี 2560

(3) จ านวนผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ไร่ ) เป้าหมาย  จ านวน 3,800  กิโลกรมัต่อไร่  ใน
ปี 2560

(4) จ านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ไร่ ) เป้าหมาย  จ านวน  280  กิโลกรัมต่อไร่ ในปี
2560

เป้าประสงค์ที่ 2  ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ตัวช้ีวัด 
(5) จ านวนพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  เป้าหมาย  จ านวน  20,000  ไร่  ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่  3 เกษตรกร/ ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัด
(6) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่มีการพัฒนาการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายร้อยละ 85 ในปี  2560
เป้าประสงค์ที่  4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ตัวชี้วัด 
(7) มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/ แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระดับ กลุ่มเกษตรกร/

สหกรณ์/วิสาหกิจ /ชุมชน  เป้าหมาย  560 ล้านบาทในปี  2560
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
(3) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
(6) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์   มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
  ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน  ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เป้าหมายร้อยละ 90  ในปี  2560 

(2) ร้อยละของ  อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน  ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป้าหมายร้อยละ 90  ในปี  2560 

(3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้  เป้าหมายร้อยละ 70  ในปี 2560 
(4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้  เป้าหมายร้อยละ 30  

ในปี 2560 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
(3) บริหารจัดการด้านพลังงาน  

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
เป้าประสงค์  พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  คน หมู่บ้านและชุมชน  
มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุมคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมขององค์กรทกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 

(1) จ านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน  ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน  และชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมาย  308  หมู่บ้านในปี  2560 

(2) ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน  ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง  เปาหมายร้อยละ  100  ในปี 
2560 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาศักยภาพคนชุมชน  และพ้ืนที่ เพื่อความมั่นคง 
(2) ผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
(3) พัฒนาความร่วมมือเพ่ือเสริมความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่อยงานภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ ากว่า 85 ต่อปี 
(2) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและด าเนินการภายในขอบเขต

อ านาจหน้าที่ของจังหวัด  เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560 
เป้าประสงค์ที่  2  จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ  บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

(1) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  เป้าหมายร้อยละ  35  ในปี 
2560 

(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
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  กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ าเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี 
วิสัยทัศน์ 
 “ สินค้าเกษตรราคาดี  ทุกพื้นที่ชุมชนเข็มแข็ง  ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พรั่ง

พร้อมอาชีพเสริม  เพิ่มเติมบริการรัฐประทับใจ” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  และการแปรรูปสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
4. พัฒนาการบริการหน่วยงานของรัฐให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข
2. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
3. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปลอดสารพิษ
4. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. ประชานมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
6. การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 แนวการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอตระการพืชผล 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
2. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และอาหาร
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3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม
3. การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
แนวทางการพัฒนา

1. ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
-ผู้รับบริการ / ประชาชน

2. ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- ทักษะ / จริยธรรม  กระบวนการท างาน
- วัฒนธรรมองค์กร

3. ด้านนวัตกรรม
- ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
- ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว

- พัฒนาระบบงาน
- การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ด้านการเงิน
- ประหยัด
- มีประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

4. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริม  สร้างและรักษาความมั่นคง
2. พัฒนาศักยภาพคน   ชุมชนและพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคง
3. การผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างความมั่น

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
วิสัยทัศน ์
“ เกษตรปลอดสารพิษ   หมู่บ้านปลอดยาเสพติด   เศรษฐกิจก้าวหน้า   เน้นการศึกษา  พัฒนาสังคม 

คมนาคมสะดวก” 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่

ก าหนดไว้โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้   ๖   ยุทธศาสตร์  ๒๑   แนวทาง ดังนี้ 

๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลยุทธ์/แนวทาง 
๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ า 
๑.๒  ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
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๑.๓  พัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่างๆ 
๑.๔  วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
 ๑.๕  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทาง 
๒.๑ พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน 
๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๒.๓ ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๔ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
๒.๕ พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์/แนวทาง 
๓.๑ ก่อสร้าง/ขุดลอกคลองและซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
๓.๒ การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
๓.๓ การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  และการประมง 
  กลยุทธ์/แนวทาง 
๔.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร 
๔.๒ ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการประมง 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์/แนวทาง 
๕.๑ สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ 
๕.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน 
๕.๔ จัดท าฐานข้อมูลชุมชนและประชุมประชาคม 

๖ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคงของชาติและความสงบสุขของสังคม 
  กลยุทธ์/แนวทาง 
๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน 
๖.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

 ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 
 ๒. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. มูลค่าการค้า  การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 ๔. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปลอดสารพิษ 
 ๕. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 ๖. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๗. การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียนโดยตรงการที่ อบต. กระเดียนจะด าเนินการแก้ปัญหาได้ทุกด้านนั้นคงเป็น 
เนื่องจากปัจจัยการทางการบริหาร เช่น งบประมาณไม่เพียงพอบุคลากรและอุปกรณ์ทรัพยากรของท้องถิ่นมีจ ากัด 
ดังนั้น การวางแผนพัฒนาจึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  เพ่ือจะทราบว่าจะมีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาใดก่อนหลังในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้วิธี  Sating  Soales ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะใช้
จัดล าดับความส าคัญและน้ าหนักตามเกณฑ์ 

เกณฑ์ น้ าหนัก 
1. ขนาดของกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา 4 
2. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 4 
3. ความเสียหายทีเกิดข้ึนในอนาคต 3 
4. การยอมรับร่วมกันของชุมชน 3 
5. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 3 
6. ขนาดของปัญหา 3 

ในการให้คะแนนความส าคัญของปัญหา โดยเทียบกับเกณฑ์แต่ละตัว ออกมาเป็นสูงมาก สูงปานกลาง ต่ า 
ต่ ามาก และไม่มีความสัมพันธ์เลย โดยก าหนดเป็น ดังนี้ 

คะแนนความสัมพันธ์ของปัญหา 
ที่มีต่อตัวเกณฑ์แต่ละตัว 

น้ าหนักคะแนน 

สูงมาก 5 
สูง 4 

ปานกลาง 3 
ต่ ามาก 2 

ไม่มีความสัมพันธ์เลย 1 
โดยแบ่งปัญหา ความต้องการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดังนี้ 
1. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความยากจน 

การพัฒนาความแห้งแล้งให้ชุมชน, การเสริมสร้างสุขภาพและการควบคุมโรค, ส่งเสริมอาชีพรายได้  กลุ่ม 
อาชีพ 
2. การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, ทุนการศึกษา, ส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. การส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนันทนาการ

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสนับสนุนศิลปะประเพณี / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ทรุดโทรม

4. การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม
- เพ่ิมศักยภาพ อปพร, การป้องกันแก้ไขยาเสพติด
- โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย
- เพ่ิมศักยภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย

5. การบริการการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการบริหารผังเมือง, การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม
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6. การส่งเสริมการค้าและการท่องเทียว
- การส่งเสริมสินค้า OTOP เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
- ถนน  ทางคมนาคมขนส่ง  ไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

8. การเกษตรและการแปรรูปสินค้า
- การเกษตรปลอดสารพิษ, ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน (มันส าปะหลัง, ปาล์ม, สบู่ด า) พัฒนาทรัพยากร

ดินและน้ า 
- การรวมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร(กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์,กลุ่มจักสาน)

9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบบริการจัดการและ

สถานที่ราชการ 

2.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (10) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงในยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5

คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ        ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 คะแนน
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(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้               หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.การประเมินผลเชิงปริมาณ

 เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ   
พ.ศ.  2561 โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้   
  แบบที่ 1 : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า 
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี

1.1 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
    3.4 วิสัยทัศน์ (10) 10 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
   3.8 แผนงาน (5) 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

คะแนนรวม 100 100 
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1.2 แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(5) 5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 5 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 100 
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  แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ค าชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในกันยายน   

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน

ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี 2564 ปี ๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 39 15 12 
2. การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและเสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 44 21 49 36 
3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 3 3 
4. การพัฒนาการเกษตรและการประมง 4 1 3 3 
5. การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 21 21 17 13 
6. การเสรมิสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของ
สังคม

9 5 10 2 

รวมท้ังสิ้น 119 88 107 69 
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ผลการติดตามผลด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองช่าง - 12 1,247,416 
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
- งบกลาง
- การศึกษา
- สาธารณสุข
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

การศึกษา 

- 5 
19 
4 
3 

5 

9,774,400 
2,960,997 
661,000 
60,000 

420,000 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 
บริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลัด - 
- 

2 
1 

60,000 
20,000 

4 การพัฒนาการเกษตรและการประมง การเกษตร ส านักปลัด 3 30,000 
5 การบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- บริหารงานท่ัวไป
- บริหารงานคลัง
- เคหะและชุมชน
-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน
- การเกษตร
- รักษาความสงบภายใน

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

- 3 
2 
5 
1 

1 
1 

49,000 
32,500 

295,500 
24,400 

9,500 
25,000 

6 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ของชาติและความสงบสุขของสังคม 

-รักษาความสงบภายใน
-บริหารงานท่ัวไป

ส านักงานปลัด - 2 100,000 

รวม 69 15,769,713 
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ประจ าปี
งบประมาณ 2562   มีดังนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

จ านวนเงินท่ี
เบิก 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
เส้นหนองแวง กว้าง 4.00x 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
เส้นห้วยกลอย ขนาดกว้าง 4.00x 50.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
เส้นทิศเหนือบ้าน ขนาดว้าง 4.00x 50.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
เส้นหน้าบ้านนายเจริญ กว้าง 4.00 x 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
เส้นไปบ้านนาหว้า กว้าง 4.00 x 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
เส้นโคกโคลนโลน กว้าง 4.00 x 50.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

118,000 117,000 117,000 

7 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  8 เส้นศาลา
กลางบ้าน ท่อขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ยาว 73 
เมตร พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ และยาแนว  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

72,000 71,000 71,000 

8 ปรับปรุงท่อระบายน้ า ถนนบ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 
ไปบ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,700 12,700 12,700 

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3  บ้านนาหว้า  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,000 99,000 99,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

จ านวนเงนิที่
เบิก 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  บ้านชาติ   เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,000 99,000 99,000 

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านชาติ หมู่ที่ 7 (สวญ
มอญ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,716 20,716 20,716 

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านกระเดียน หมู่ที่ 2 
(เส้นดอนกวาง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

236,000 225,516.41 225,516.41 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน งบกลาง

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,354,800 6,662,700 6,662,700 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,121,600 1,551,200 1,551,200 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000 36,000 36,000 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกระเดียน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
กระเดียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 150,000 150,000 

  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 

7 โครงการอบรมอาชีพส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
หลักสูตรการท าขนมครองแครงกรอบ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 

8 โครงการอบรมอาชีพส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
หลักสูตรการท าพิมเสนน้ าและการท าการบูน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 

 แผนงานการศึกษา 

9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
บ้านกระเดียน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

392,000 392,000 392,000 

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 
บ้านนาหว้า  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

396,000 396,000 396,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

จ านวนเงนิ
ที่เบิก 

  แผนงานการศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

348,000 348,000 348,000 

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 

13 โครงการทัศนศึกษาส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 

14 โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 42,250 42,250 

15 โคร งการสนั บสนุ นค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบริ ห า ร
สถานศึกษา  -(ค่าจัดการเรียนการสอน)
-ศูนย์ฯบ้านกระเดียน จ านวน เด็ก 12 คน เป็นเงิน 20,400 บาท

- ศูนย์ฯบ้านเวียง  จ านวนเด็ก 43  คน เป็นเงิน 73,100 บาท
- ศูนย์ฯ วัดสระบัว จ านวนเด็ก 12 คน เป็นเงิน 20,400 บาท
- ศูนย์ฯ วัดภาราวาส จ านวน เด็ก 48  คน เป็นเงิน 81,600 บาท

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

195,500 195,500 195,500 

16 โคร งการสนั บสนุ นค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการบริ ห า ร
สถานศึกษา  -(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1. ค่าหนังสือ จ านวน 15,000 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 15,000 บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน  22,500  บาท
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 32,250  บาท

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

84,750 84,750 84,750 

17 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับโรงเรียนบ้าน
กระเดียน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

199,253.6 199,253.6 199,253.6 

18 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านเวียง(ตุ
อุปถัมภ์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

176,888.4 176,888.4 176,888.4 

19 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านนาหว้า เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

201,286.8 201,286.8 201,286.8 

20 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระเดียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,398.4 24,398.4 24,398.4 

21 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

87,427.6 87,427.6 87,427.6 

22 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดภาราวาส  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

97,593.6 97,593.6 97,593.6 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

จ านวนเงนิ
ที่เบิก 

   แผนงานการศึกษา 
23 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดสระบัว 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
24,398.4 24,398.4 24,398.4 

24 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กระเดียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

58,800 58,800 58,800 

25 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

210,700 210,700 210,700 

26 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดภาราวาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

235,200 235,200 235,200 

27 สนับสนนุค่าอาหารกลางวนัศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดสระบัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

58,800 58,800 58,800 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

28 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 199,900 199,900 

29 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 

30 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 

31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 19,500 19,500 

32 อุดหนุนเทศบาลต าบลตระการพืชผล ตามโครงการ
จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี  2562 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 

 แผนงาน สาธารณสุข 

33 จ้างเหมารายเดือนพนักงานกู้ชีพประจ ารถหน่วยกู้
ชีพฉุกเฉิน อบต.กระเดียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

576,000 305,599 305,599 

34 ค่าจ้างเหมาส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 2,730 2,730 

35 โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 27,300 27,300 

36 จั ดซื้ อ วั สดุ และ เวชภัณฑ์ประจ าศู นย์ บริ กา ร
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 3,000 3,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

จ านวนเงนิที่
เบิก 

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

1 จ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 3,600 3,600 

แผนงาน การเกษตร 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 9,540 9,540 

3 โครงการ 1  อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 48,450 48,450 

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเกษตรและการประมง
แผนงาน การเกษตร

1 โครงการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินท า
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 9,450 9,450 

2 โ คร งกา รอบรมการแปรรู ปลิ ตภัณฑ์ ด้ า น
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 8,244 8,244 

3 โครงการอบรมปศุสัตว์อาสาประจ าต าบล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 8,100 8,100 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

1 โครงการติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,000 2,000 2,000 

2 จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 6 เมตร x 4 เมตร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3๐,๐๐๐ 26,000 26,000 

3 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,๐๐๐ 15,200 15,200 

 แผนงาน  บริหารงานคลัง 

4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,5๐๐ 11,000 11,000 

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,๐๐๐ 16,000 16,000 

        แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี 
2562 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,4๐๐ 24,4๐๐ 24,4๐๐ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

จ านวนเงนิ
ที่เบิก 

แผนงาน การเกษตร 
7 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
9,500 8,500 8,500 

        แผนงาน เคหะและชุมชน 
8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
10๐,๐๐๐ 93,460 93,460 

9 จัดซื้อเทปวัดระยะสายเหล็กไนล่อน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,500 3,500 3,500 

10 ก่อสร้างสนามกีฬากลางประจ าต าบลกระเดียน 
(สนามฟุตบอล) บ้านชาติหมู่ที่ 7 (สวนมอญ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

192,000 189,000 189,000 

11 ปรับปรุงส านักงาน (กองช่าง) อบต.กระเดียน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

54,000 52,000 52,000 

12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
จ านวน 1  เครื่อง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,000 16,500 16,500 

          แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

10 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 25,000 25,000 

6. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคงของชาติและความสงบสุข
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ หรือตามนโยบายของรัฐ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000 50,200 50,200 

2. การติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2562 มีโครงการ รวม
ทั้งสิ้น  107   โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น   19,639,000   บาท 

2. จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2562  รวมทั้ง
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีโครงการรวมทั้งสิ้น  97 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
16,279,157 บาท   

3. จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ   2562  รวมทั้งสิ้น  69   โครงการ  จ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น    15,769,713     บาท 

คิดเป็นร้อยละ     50.49   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (ประมาณการรายจ่าย
ประจ าปี  2562 จ านวน  31,229,578  บาท) 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2562 มีโครงการ รวม

ทั้งสิ้น  107   โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาจํานวนงบประมาณทั้งสิ้น   19,639,000   บาท 
2. จํานวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  2562  รวมทั้ง

จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีโครงการรวมทั้งสิ้น  97 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
16,279,157 บาท   

3. จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ   2562  รวมทั้งสิ้น  69   โครงการ  จํานวน
งบประมาณท้ังสิ้น    15,769,713     บาท 

คิดเป็นร้อยละ     50.49   ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 (ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี  2562 จํานวน  31,229,578  บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ปัญหา /ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
2. การเสนอโครงการจะเน้นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก
3. การเสนอโครงการไม่ครอบคลุมทุกปัญหา และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. สัดสว่นการพัฒนาแผนงานด้านการเกษตร หรือด้านคุณภาพชีวิตมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. อยากให้เพ่ิมโครงการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
2. เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้
4. เน้นเรื่องความสะอาด เช่น รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
5. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ให้ดําเนินการทุกโครงการ

////////////////////////////////// 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกระเดียน 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) 

 ประจำปงบประมาณ 2562 
********** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 
3)  พ.ศ.2561   ขอ 13 “(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”   
  

    ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ดังกลาวองคการบริหารสวนตำบลกระเดียน  จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ 2562  เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจดัการองคการบริหารสวนตำบลกระเดียน   
  

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลกระเดียน  และสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ , บอรดประชาสัมพันธสำนักงาน  และ  www.kradian.go.th  รายละเอียด
ดังเอกสารแนบทายประกาศนี้  
  

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
  

ประกาศ  ณ   วันท่ี   23  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 
  
  

                   (ลงชื่อ)                    
                                       (นายวุฒิชัย  อินทรแกว)  
                              นายกองคการบริหารสวนตำบลกระเดียน  
 
 

http://www.kradian.go.th/
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