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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินประกาศรายงานผล         

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน         

นับแตวันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 ขอ 29 (3 จึงประกาศ รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากอดําไดรับทราบ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 บทนํา  

 แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
โดยแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร         
และแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา           
ในระยะยาวอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ี
ท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงตาม มาตรา ๖๙/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล            
พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติไววา “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล      
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น       
และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี      
เพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ      
และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส       
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่ง         
ท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผน     
ใหสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจ   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทาง    
การพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก
องคกร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนา    
ในอนาคต พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน             
โดยการติดตามและประเมินผล ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน      
เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

 1. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสุขตอประชาชน    
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี 
 2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  
 3. เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา     
และสามารถแกไขปญหาไดถูกตองตรงประเด็น  
 4. เพ่ือใชเปนแนวทางใหผูบริหารทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ข้ันตอนท่ี ๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ดังนี้   
 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
 ๒. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 ๓. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 ๔. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
 ๕. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได   

 ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการ   
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑   

 ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตาม         
และประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒   

 ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม       
ของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 ( ๓   

 ข้ันตอนท่ี 5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกลาว           
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘      
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 30 ( ๕   
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562                   
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562                
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี ้

 ๑ กรอบเวลา (time & timeframe  การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวใน
แผนการดําเนินงานหรือไม และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    

 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

      ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 ๒ ความสอดคลอง (relevance   มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา       
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  

 ๓ ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชน    
ในชุมชน สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน       
โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน 

 ๔ ความกาวหนา พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
 4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ําและสาธารณูปโภค 
 4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การกีฬา และยาเสพติด 
 4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 4.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการจัดการ 

 ๕ ประสิทธิภาพ  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการ
สามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

 ๖ ประสิทธิผล ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนใน
ชุมชนหรือไม   

 ๗ ผลลัพธและผลผลิต  ประชาชน  ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหาร
สวนตําบล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 ๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชน
และสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม 
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ         การ
ดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกตองหรือไม  
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ระเบียบ/วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  ดังนี ้

 1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ

แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   

  1.2 ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  1.3 หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตองดําเนินการติดตาม

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน       
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม   
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  1.4 เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล   
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูล
เชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับ      จาก
แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

  1.5 กรรมวิธี ไดแก เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสิน
ตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุม
ผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม  

 2. วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล   

เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไข
ปญหา   
  2.2 วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการเก็บขอมูล
จากแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียน
ทรัพยสิน เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

 ๑. ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด       
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒. เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 ๓. ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง 
มากนอยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 
 4. ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 
 5. ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 
 ๖. ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths และจุดออน ( weaknesses 
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว 
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๗. ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ       
 ๘. การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       
 ๙. การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
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สวนที่ ๒  

การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล 

๑. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา 
 “ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา 
 ๒.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณะของตําบลให
สอดคลองกับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการลงทุนและการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     ๒.2 พัฒนาดานแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     ๒.3 พัฒนาดานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแกเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมี
การศึกษาอยางท่ัวถึง 
     ๒.4 สงเสริม/สนับสนุน การอนุรักษและสืบสาน เผยแพร ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคงอยูสืบไป 
     ๒.5 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ 
     ๒.6 สงเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลคาของสินคาทาง
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.7 สงเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรปูผลิตภัณฑ การจัดหาตลาดจําหนายสินคา เพ่ือใหประชาชนมีรายได 
     ๒.8 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม สาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
     ๒.9 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนอยูดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปลอดภัยจากยาเสพติด 
     ๒.10 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูดูแลรักษาแหลงน้ํา ปาไมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพสิ่งแวดลอม ใหเกิดสมดุลธรรมชาติ เพ่ือใหคงอยูและสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
     ๒.11 พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ๒.12 สงเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใสในการบริหารงาน 
     ๒.13 สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งเกิดการเรียนรูและสามารถจัดการ เม่ือเกิดภัยพิบัติดวยชุมชนเอง โดยเฉพาะ
กรณีแผนดินไหว 
      ๒.14 สรางเครือขายและบุคลากรรวมกับทองถ่ินใกลเคียงในดานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เม่ือเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติ อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา  
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
   เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
   ตัวชี้วัด : คุณภาพงานจากการท่ีตรวจคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดยจะตองได

คุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 
   คาเปาหมาย : การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
          เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
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   ตัวชี้วัด : การบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
   คาเปาหมาย : พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ อนุรักษและจรรโลงไว

ซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม และสรางเสริมสุขภาวะในชุมชน  
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 
          เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 
   ตัวชี้วัด : การบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
   คาเปาหมาย : พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตาง สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ควบคุม ปองกันและระงับโรคติดตอตางและโรคระบาดในพ้ืนท่ี รวมถึงการพัฒนา 
สงเสริม และสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ตัวชี้วัด : การบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
   คาเปาหมาย : การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง 
          เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง 
   ตัวชี้วัด : การบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
   คาเปาหมาย : เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 ฝกอบรมราษฎรในพ้ืนใหมีความรูปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยรวมถึงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 ๔. การวางแผน 
องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน       

และไดประกาศ ใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
ระบบคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค 

7 2,700,000.00 9 3,050,000.00 22 6,972,450.00 22 6,930,000.00 21 6,450,000.00 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกฬีา 

26 1,942,000.00 28 2,092,000.00 33 3,033,000.00 32 3,013,000.00 32 3,018,000.00 

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

20 7,102,220.00 22 7,366,100.00 15 7,925,000.00 15 7,915,000.00 15 7,945,000.00 

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4 155,000.00 3 80,000.00 4 150,000.00 5 650,000.00 4 150,000.00 

5.การพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหารการปกครอง 

33 2,450,500.00 36 2,790,500.00 38 3,507,500.00 36 2,830,500.00 36 3,032,500.00 

รวม 90 14,349,720.00 98 15,378,600.00 112 21,587,950.00 110 21,338,500.00 108 20,595,500.00 
 

    ๕. การจัดทํางบประมาณ 
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 องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓     
โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 94 โครงการ งบประมาณ 12,682,190 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 19 3,282,200.00 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 30 1,703,390.00 

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 13 7,096,100.00 

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 70,000.00 

5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง 28 530,500.00 

รวม 94 12,682,190.00 
 

รายละเอียดโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 กอสรางถนน คสล. ซอย 10, 11 หมูท่ี 1 493,800.00 

2 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชน หมูท่ี 2 610,000.00 

3 กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูท่ี 3 446,000.00 

4 กอสรางทอลอดเหลี่ยม (ลําน้ําแมผง หมูท่ี 4 247,800.00 

5 กอสรางถนน คสล. ซอย 3, 5 หมูท่ี 4 0.00 

6 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ หมูท่ี 5 493,800.00 

7 กอสรางลานคอนกรีตบริเวณหนาวัด หมูท่ี 5 0.00 

8 กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6 เชื่อมหมูท่ี 9 ทต.ปากอดํา (ตอจากของเดิม  0.00 

9 กอสรางถนน คสล. ซอย 1 (ซอยประปา หมูท่ี 6 493,800.00 

10 กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูท่ี 11 497,000.00 

11 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 11 เชื่อมหมูท่ี 2 ต.บัวสลี 0.00 

12 กอสรางถนน คสล. ซอย 4/1หมูท่ี 11 0.00 

13 กอสรางฝาย คสล.ลําน้ํา, ลําหมือง, ลําคลอง เขตพ้ืนท่ี อบต.ปากอดํา 0.00 

14 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ลําน้ํา,ลําเหมือง,ลําคลอง 0.00 

15 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายการเกษตร 0.00 



11 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

16 ขยาย/เสริมไหลทางถนนเขตพ้ืนท่ี อบต.ปากอดํา 0.00 

17 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเขตพ้ืนท่ี อบต.ปากอดํา 0.00 

18 ปรับปรุง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะเขตพ้ืนท่ี อบต.ปากอดํา 0.00 

19 การบริหารจัดการน้ําดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน 0.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 20,000.00 

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 343,200.00 

3 กีฬาสีสัมพันธ ศพด.อบต.ปากอดํา 10,000.00 

4 สายใยรัก 3 วัย 10,000.00 

5 เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. อบต.ปากอดํา 12,150.00 

6 พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ปากอดํา 20,000.00 

7 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ปากอดํา  261,240.00 

8 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับ ศพด.อบต.ปากอดํา  

91,800.00 

9 วันเด็กแหงชาต ิ 10,000.00 

10 การเรียนรูและอนุรักษ ภูมิปญญาทองถ่ิน 10,000.00 

11 พัฒนาศักยภาพผูปกครอง ศพด.อบต.ปากอดํา 10,000.00 

12 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 30,000.00 

13 พัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน 20,000.00 

14 เรียนรูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 25,000.00 

15 คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรยีนบานโปงมอญ  425,400.00 

16 คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง  54,600.00 

17 พานองทองเท่ียวไทย ไมไปไมรู (อุดหนุนโรงเรียนบานโปงมอญ  25,000.00 

18 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง  35,000.00 

19 สืบสานวัฒนธรรมไทย (อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง  10,000.00 

20 สรงน้ําพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย หมูท่ี 1 10,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

21 สรงน้ําพระธาตุมณีนาถ สันตนมวง หมูท่ี 3 10,000.00 

22 สรงน้ําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมูท่ี 4 10,000.00 

23 สรงน้ําพระธาตุไชยสิทธิ์ หมูท่ี 11 10,000.00 

24 ประเพณีลอยกระทง 10,000.00 

25 สืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา 30,000.00 

26 อบรมคุณธรรมนําชีวิต 20,000.00 

27 การแขงขันกีฬาประชาชนตําบลปากอดํา 150,000.00 

28 จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆ 30,000.00 

29 สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง (อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  0.00 

30 ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง (อุดหนุน ท่ีวาการ อ.แมลาว  0.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอชนิดตางๆ 45,000.00 

2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 35,000.00 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย อ.แมลาว 
(อุดหนุนโรงพยาบาล แมลาว  

20,000.00 

4 การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (อุดหนุน
คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน  

0.00 

5 ประชาชนรวมใจตานภัย ยาเสพติด 20,000.00 

6 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 50,000.00 

7 อบรมสงเสริมศักยภาพผูพิการ 10,000.00 

8 อบรมใหความรูการปองกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 30,000.00 

9 พัฒนาการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 20,000.00 

10 รณรงคปองกันแมลงวันผลไม 20,000.00 

11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,540,100.00 

12 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,036,000.00 

13 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 270,000.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม 30,000.00 

2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลปากอดํา 0.00 

3 ตามแนวพระราชดําริฯ รวมใจปลูกปา 10,000.00 

4 กอสรางฝายชะลอน้ํากักเก็บความชุมชื้น 30,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเมืองการปกครอง 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง การทําประชาพิจารณ ประชามติตาง ๆ 300,000.00 

2 โครงการวันทองถ่ินไทย 0.00 

3 โครงการทองถ่ินปลอดทุจริต 10,000.00 

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสสาํหรับ จนท.ทองถ่ิน 30,000.00 

5 พัฒนาศักยภาพผูนําและบุคลากรทองถ่ิน 50,000.00 

6 สํารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 13,000.00 

7 บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 0.00 

8 อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 

9 ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอําเภอแมลาว 
(อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  

15,000.00 

10 จัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย (อุดหนุน  
ท่ีวาการ อ.แมลาว  

27,000.00 

11 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ (อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  

5,500.00 

12 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแมฟาหลวง (อุดหนุนท่ีวาการ 
อ.แมลาว  

2,000.00 

13 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหวสาแมฟาหลวง 
(อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  

2,000.00 

14 จัดกิจกรรมวันปยมหาราช (อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  1,000.00 
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

15 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ (อุดหนุนท่ีวาการ อ.แมลาว  

5,000.00 

16 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 

17 จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุกอสราง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงาน
บานงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนสง ฯลฯ 

50,000.00 

18 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ครุภณัฑงานบานงานครัว ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ 

0.00 

19 ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 

20 ปองกันปญหาไฟปาและปญหาหมอกควัน 0.00 

21 ติดตั้งกลอง CCTV 0.00 

22 รณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนนและใหบริการประชาชน 0.00 

23 เงินสํารองจาย (แผนงานงบกลาง  0.00 

24 จัดนิทรรศการรานสินคาชุมชนงานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแมลาว 0.00 

25 ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ (สถานท่ีกลาง  

20,000.00 

26 กอสรางอาคารอเนกประสงค อบต.ปากอดํา 0.00 

27 ปรับปรุงหองน้ํา อบต.ปากอดํา 0.00 

28 ปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.ปากอดํา จํานวน 3 รายการ 0.00 

๖. การใชจายงบประมาณ 
 องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จํานวนเงิน 
11,900,190 บาท เบิกจายงบประมาณ จํานวน 38 โครงการ จํานวนเงิน 10,943,865 บาท ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

7 3,241,500.00 6 2,631,500.00 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา 

17 1,352,078.34 17 1,352,078.34 
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ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

5 6,799,140.60 5 6,799,140.60 

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

    

5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง 

10 161,146.00 10 161,146.00 

รวม 39 11,553,864.94 38 10,943,864.94 

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 10 
11 หมูที่ 1 

493,800.00 492,500.00 492,500.00 1,300.00 

2 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
อาคารศูนยการ
เรียนรูชุมชน หมูที่ 2 

610,000.00 610,000.00 0.00 0.00 

3 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงคฌาปน
สถาน หมูที ่3 

446,000.00 413,000.00 413,000.00 33,000.00 

4 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางทอ
ลอดเหล่ียม (ลําน้าํ
แมผง หมูที่ 4 

247,800.00 244,000.00 244,000.00 3,800.00 

5 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 4 
(ดงเจริญ หมูที่ 5 

493,800.00 493,000.00 493,000.00 800.00 

6 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 1 
(ซอยประปา หมูที่ 
6 

493,800.00 493,000.00 493,000.00 800.00 

7 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงคฌาปน
สถาน หมูที ่11 

497,000.00 496,000.00 496,000.00 1,000.00 

8 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที ่

20,000.00 15,100.00 15,100.00 4,900.00 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

9. 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

คาอาหารเสริม (นม  343,200.00 284,655.34 284,655.34 58,544.66 

10 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการกีฬาสี
สัมพันธ ศพด.อบต.
ปากอดํา 

10,000.00 9,773.00 9,773.00 227.00 

11 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ศพด.อบต.
ปากอดํา 

12,150.00 12,130.00 12,130.00 20.00 

12 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สนับสนุนอาหาร
กลางวันของศพด.
อบต.ปากอดํา  

261,240.00 261,240.00 261,240.00 0.00 

13 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

91,800.00 91,800.00 91,800.00 0.00 

14 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

15 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูปกครอง 
ศพด.อบต.ปากอดํา 

10,000.00 8,520.00 8,520.00 1,480.00 

16 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ 

30,000.00 27,150.00 27,150.00 2,850.00 

17 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

คาอาหารกลางวัน 
(อุดหนุนโรงเรียน
บานโปงมอญ  

425,400.00 365,300.00 365,300.00 60,100.00 

18 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

คาอาหารกลางวัน 
(อุดหนุนโรงเรียน
บานแมผง  

54,600.00 54,600.00 54,600.00 0.00 

19 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการพานอง
ทองเที่ยวไทย ไมไป
ไมรู (อุดหนุน
โรงเรียนบานโปง
มอญ  

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

20 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุมหารัตน 
มงคลเจดีย หมูที่ 1 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

21 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุมณีนาถ   
สันตนมวง หมูที่ 3 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

22 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสืบสาน    
จัดงานประเพณี   
ลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการสืบสาน    
จัดงานประเพณี  
หลอเทียนพรรษา 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 

24 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบล   
ปากอดํา 

150,000.00 136,810.00 136,810.00 13,190.00 

25 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

โค รงก ารป อ งก ัน  ค วบค ุม  
โรคติดตอและไม
ติดตอชนิดตางๆ 

45,000.00 38,385.60 38,385.60 6,614.40 

26 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

35,000.00 21,955.00 21,955.00 13,045.00 

27 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,540,100.00 5,526,300.00 5,526,300.00 13,800.00 

28 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,036,000.00 972,000.00 972,000.00 64,000.00 

29 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 270,000.00 240,500.00 240,500.00 29,500.00 

30 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําและ
บุคลากรทองถิ่น 

50,000.00 33,800.00 33,800.00 16,200.00 

31 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

สํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการ 

13,000.00 11,000.00 11,000.00 2,000.00 

32 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของ
อําเภอแมลาว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

33 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการจัดกิจกรรม
งานพอขุนเม็งราย
มหาราชและงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

34 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั 

5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

35 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 
(งานพิธีไหวสาแมฟา
หลวง  

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

36 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการจัดกิจกรรม
วันปยมหาราช 

1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

37 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

38 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

วัสดุสํานักงาน 50,000.00 40,846.00 40,846.00 9,154.00 

39 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง 

โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับ
อําเภอ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา มีโครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
จํานวน ๑๑๒ เปนเ งิน 21,587 ,950.00  บาท อนุ มัติ งบประมาณ จํานวน ๙๔ โครงการ เปนเ งิน 
12,682,190.00 บาท ลงนามสัญญาจํานวน ๓๙ โครงการ เปนเงิน 11,553,864.94 บาท เบิกจาย จํานวน 
38 โครงการ เปนเงิน 10,943,864.94 บาท คิดเปนรอยละ 3๓.๙3 โดยแยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม 
และระบบสาธารณูปโภค 

22 6,972,450.00 19 3,282,200.00 7 3,241,500.00 6 2,631,500.00 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 

33 3,033,000.00 30 1,703,390.00 17 1,352,078.34 17 1,352,078.34 

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
และสาธารณสุข 

15 7,925,000.00 13 7,096,100.00 5 6,799,140.60 5 6,799,140.60 

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 150,000.00 4 70,000.00 0 0.00 0 0.00 

5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง 38 3,507,500.00 28 530,500.00 10 161,146.00 10 161,146.00 

รวม 112 21,587,950.00 94 12,682,190.00 39 11,553,864.94 38 10,943,864.94 

  

 ๘. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality  
 การวัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในภาพรวม 

๙. ผลกระทบท่ีนําไปสูอนาคต  
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้วา องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน   

จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดได ตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ 
(PEST ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย  

1 สิ่งแวดลอมดานการเมือง  (Political Environment  
2 สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ ( Economic Environment  
3 สิ่งแวดลอมดานสังคม ( Social Environment และ  
4 สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหม  ๆ (Technology  
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาง ๆ 4 ประการดังกลาว เพ่ือใหองคกร
พัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะห         
ตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1. การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment ท่ีเปล่ียนแปลง  
การเมืองของไทยในปจจุบัน อาจแบงการเมืองออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมือง
ระดับทองถ่ิน ยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบาน 
โดยราษฎรในหมูบานนั้น ๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจบุันและผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติมีอิทธิพล
ตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของพรรค
การเมือง 

ระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น 
สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง
(Centralization หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง ( Decentralization ดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงาน จึงจําเปน      
ท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาว
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
องคการ 

(Organization  

พัฒนาการท่ีเติบโต  
การเมือง 

(Political  

เศรษฐกิจ 
(Economic  

สังคม 
(Social  

วิทยาการ 
(Technology  
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ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน           
ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้                   
มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายาม
ปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสม         
กับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย 
ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent อยางแทจริง 

2. การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment  ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึน เปนสาเหตุของปญหา

อ่ืน ๆ ท่ีกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหา
ประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน ซ่ึงสวนทาง        
กับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขต      
การตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในในหลาย ๆ เรื่อง  

อีกปญหาหนึ่ง ประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลว        
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยาย ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะ
นิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึง 
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3. การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment ท่ีเปล่ียนแปลง  
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีก็

ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ี       
อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ เปนตน 

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุ
การกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด 
การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ
สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  
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4. การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology  ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม 

อยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับ     
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของ
กรมฯ ทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
 ๒.๒ ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมา และแนวทางการแกไข 
 องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ              
การพัฒนาตาง ๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 1 การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบต อองคการบริหารสวนตําบล 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
 - แนวโนมการเปลี่ยนแปลงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ 
 - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2 การเปล่ียนแปลงในระ ดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ       

โดยมีไทย  พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย  สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตาง ๆ 
กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว  

Asian ไดรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนี้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย แนวทาง AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
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