
 

 

๑๔๖ 

 

สวนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

เนื่องดวย  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑    
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใชเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ซ่ึงแผนพัฒนาทองถิ่น หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีกําหนด วิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้ วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่น
ไดอยางแทจริง  เปนเคร่ืองมอืในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะตองมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใชเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ดังนี้   

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 



 

 

๑๔๗ 

 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 

๓ ยุทธศาสตรภาคกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 

๔ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง ๑๐ 

๕ ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 

๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 

๗ ไทยแลนด  ๔.๐ ๑๐ 

๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ 

๙ วิสัยทัศน  ๕ 
๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เปาประสงค  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ คาเปาหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๔๘ 

 

 
 
 
 

สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใชเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังน้ี   

   

๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ลําดับ

ที่ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
๑ โครงการ ครุภัณฑ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดําเนินการไดตาม

อาํนาจหนาที่พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เร่ืองการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวนัที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจาํแนกประเภทรายรับ-จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มกีารประมาณการราคาถกูตองตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคลองตามเปาหมาย
ของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มกีารประมาณการราคาถกูตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคลองตามเปาหมายของโครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปรงใสในการกําหนดราคากลางและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผานความเห็นชอบจากประชาคมทองถิ่น  
๑๐ โครงการฯ ผานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาทองถ่ิน 
๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



 

 

๑๔๙ 

 

๒. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังน้ี  

ยุทธศาสตร 

ของ อปท. 

 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๔ ๒๕๗๐ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการบริหาร

ราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ดานการลดความ

เหลื่อมลํ้าทางสังคม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ดานการพัฒนา

ดานการเกษตร 

เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ดานการพัฒนา

ดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

        

  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 



 

 

๑๕๐ 

 

 
 
 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่ เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงท ี  

 (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือตอชีวิตประชาชน  
และสัตวตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรค
มือ เทา ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงค
การปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทาํลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เดก็นักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได   

 (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงานวามี
ผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนที่คนหา  การรณรงคปองกัน  การให
ความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพตดิ  

 (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสรางพื้นฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนล่ืน เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทําแผนงาน 
โครงการกอสรางถนนในเสนทางสาํคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

 

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาที่
จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดาน
ทรพัยากรและส่ิงแวดลอม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองได
จึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนทั่วไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน 

๔.3  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 


