
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) คร้ังที่ 1 
รอบเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 

 
 

 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 
 



 
 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัว
บ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลเล่มนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ข้อ 29,30 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น จะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 ข้อ 13,14  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด า เนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
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การติดตามและประเมินผล จึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา และมีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุก
กระบวนการล้วนอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29,30 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 13,14 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 
2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ 
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การจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่ เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล 
2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีความส าคัญคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ วัด 
ความส าเร็จของภารกิจงานที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ว่าบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เพียงไร และท าให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหาและอุปสรรคของ
การด าเนินงานตามภารกิจโครงการพัฒนาต่างๆ และเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงการพัฒนา ปรับปรุง หรือ
ทบทวนโครงการ ว่าสมควรด าเนินการต่อหรือสมควรยุติโครงการ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน 
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
  5. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
  6. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4. ขั้นตอนของการติดตามาและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ 
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 
 ขั้นตอนที่ 3  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2) 
 ขั้นตอนที่ 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
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ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) 
 ขั้นตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
 

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ได้ก าหนดรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ดังนี้ 

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ติดตามการใช้
งบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม 2559) - ไตรมาสที่ 2 (มกราคม- มีนาคม 2560) 
รายงานภายในเดือนเมษายน 2561 

ครั้งที่ 2 ช่วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) - ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 2560) 
รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561 
และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า ตามแบบท่ี 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าและ 
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แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และน าผลสรุปเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคท่ีท า
ให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ 
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

************** 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  อ าเภอแม่ลาว และแผนชุมชน/
หมู่บ้าน  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคและการเกษตร 
3. การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและบริการสาธารณะ 

2.) ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. การส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
 

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข   
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  และยกระดับพัฒนารายได้ 
3. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว การลงทุนและการบริการ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนชุมชน 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
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7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข การอนามัย  การป้องกันและควบคุม
ระวังโรคติดต่อ 

4.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมฟ้ืนฟู การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน  
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย มลภาวะ 
3. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมบูรณาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 2. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการระบบราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
4.การส่งเสริมพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาสา
ธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบริการ
สาธารณะของต าบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทุน
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาด้านแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  

และประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง   
4. ส่งเสริม/สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต  เพิ่ม

มูลค่าของสินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้  
8. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น 
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9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 

10. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลรักษาแหล่งน้ า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพ่ือให้คงอยู่และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

11. พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

12. ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
13. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชน

เอง โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว 
14. สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2แผนพัฒนาสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
คมนาคมและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

1 . การพัฒ นาระบบ โครงสร้ าง
พ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคและ
การเกษตร 
3. การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
และบริการสาธารณะ 
 

32 4,520,000 7 1,827,000 

รวม 32 4,520,000 7 1,827,000 
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2. ยุทธศาสตร์
การด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
การกฬีา 

1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. การส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี 
การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ  
 

27 2,526,000 10 790,520.06 

รวม 27 2,526,000 10 790,520.06 
3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข   

1. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ  และยกระดับพัฒนารายได้ 
3. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
การลงทุนและการบริการ 
4 . การส่ ง เส ริม แล ะสนั บ สนุ น
กองทุนชุมชน 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมี
ส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
สวั สดิ การสั งคมและการสั งคม
สงเคราะห ์
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข การอนามัย  
ก ารป้ อ งกั น และควบ คุ ม ระวั ง
โรคติดต่อ 

34 7,436,060 9 3,627,817 

รวม 34 7,436,060 9 3,627,817 
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4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

1. การส่งเสริมฟ้ืนฟู การพัฒนา
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช าติ
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน  
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสีย มลภาวะ 
3. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน 
 

7 375,000 - - 

รวม 7 375,000 - - 
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและ
สาธารณสขุ   

1. การส่งเสริมบูรณาการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาค
ส่วน 
 2. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เค รื่ อ งใช้ แล ะ เท ค โน โลยี  เ พ่ื อ
อ านวยความสะดวกและสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การบริหารจัดการระบบราชการให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 
4 .ก ารส่ ง เส ริ ม พั ฒ น าก ารจั ด
ระเบียบชุมชน การป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อย บรรเทาสา
ธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

49 3,689,000 16 550,164 

รวม 49 3,689,000 16 550,164 
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 
 
 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่  1 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนตุลาคม)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยได้น าเอาคู่มือ “การติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าก่อด า 

ทั้งนี้ ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด าได้ก าหนดไว้ด้วย 
3.1 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ในการประชุมสภา อบต.ป่าก่อด า สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์      
 “ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ/จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบริการ
สาธารณะของต าบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทุน
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาด้านแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  

และประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง   
4. ส่งเสริม/สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต  เพิ่ม

มูลค่าของสินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้  
8. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น 
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9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลรักษาแหล่งน้ า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา

ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพ่ือให้คงอยู่และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

11. พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

12. ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
13. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชน

เอง โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว 
14. สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า    
มีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย เพ่ือจะท าให้การพัฒนาในภาพรวม
ของจังหวัดเชียงรายบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาระบบคมนาคมที่เกินศักยภาพ 
3. การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและบริการสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. การส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข   
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  และยกระดับพัฒนารายได้ 
3. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว การลงทุนและการบริการ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนชุมชน 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
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7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข การอนามัย  การป้องกันและควบคุม
ระวังโรคติดต่อ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
2. การส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
3. การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และ
การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และบูรณาการการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาของทุกภาคส่วน เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. การพัฒนาปรับปรุง พัฒนา อาคาร สถานที่ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ให้
เอ้ืออ านวยความสะดวกและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. การบริหารจัดการระบบการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารงานราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.การส่งเสริมพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
 

- นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 
  

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ได้รับการบริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 1.2  พัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  เช่น ถนน ระบบระบายน้ า  สะพาน  ฝาย
คอนกรีต ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะและบริการสาธารณะ  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง    

1.4 พัฒนา ปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 
 

 2.1  ส่งเสริมด้านการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง   
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 2.2  ส่งเสริม/สนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน   
 2.3  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียนการแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนศาสนสถานต่างๆ ของท้องถิ่น 
 2.4  ส่งเสริม/สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุน  ศาสนศึกษา และ ศาสนสถาน  เพ่ือการเผยแผ่ศาสนธรรม ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านจิตใจของประชาชน 

2.6  ส่งเสริมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
          2.7  ส่งเสริมและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน  รวมถึงอุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกาย 
 

3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพและเงินทุน  แก่กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้ อยโอกาสทาง
สังคม  และผู้พิการ  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว 
 3.2 ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมทักษะและสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอด แก่กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  ให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์  การแปรรูปที่ทันสมัยได้มาตรฐานสินค้า
สู่สากล และเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 
 3.3  ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร แบบยั่งยืน 
 3.4  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
 3.5  ส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิต  จัดหาเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพ  รวมถึงด้านการตลาด  
    3.6  ส่งเสริม/สนับสนุน ในด้านวิชาชีพและพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน   
 3.7  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ปลูกผักปลอดสารพิษ บริเวณบ้าน  เพ่ือสุขภาพ
ที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.8  ขับเคลื่อนโครงการบ้านชุ่มเมืองเย็นอย่างต่อเนื่อง 
          3.9  ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
          3.10  สนับสนุนการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          3.11  ส่งเสริม/สนับสนุน การตรวจสุขภาพของประชาชน  เพ่ือตรวจหาสารพิษที่สะสมในร่างกาย  
ความดันโลหิตสูง  และเบาหวาน   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 
          3.12 ส่งเสริม/สนับสนุนด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เช่น สุขศึกษา,โภชนาการ,การจัดหาน้ าสะอาด ,
การป้องกันโรคติดต่อ,การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น,การสร้างภูมิคุ้มกันโรค, การอนามัย การพยาบาลเบื้องต้น,
การพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง 
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4.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลรักษาแหล่งน้ า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 4.2 ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 4.3  ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและสนับสนุนการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน  เพ่ือลด
มลภาวะเป็นพิษในอากาศและความสะอาดสวยงาม 
 4.4 ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันปัญหาไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน 
 4.5 ส่งเสริม/สนับสนุนการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 4.6  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะเป็น
พิษและสิ่งแวดล้อม                                 
5.  การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 

 5.1  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน    
5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  อบต.  แบบบูรณการ  และตามหลักธรรมภิ

บาล  เน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  
 5.3   ส่งเสริม  การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ   
          5.4  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   พัฒนาศักยภาพของชุด  ชรบ. , อปพร. , อสม.,อผส.  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.5  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพ้ืนที่ 
          5.6 เสริมสร้างมาตรการการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย  อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ    เพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน  ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          5.7  ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกแนวเขตติดต่อระหว่างท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

5.8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรง
ประมุข 
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แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลปาาก่อด า 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
    พัฒนาท้องถิน่ 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   

(๑)  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – 
กันยายน) 
หมายเหตุ  :  การติดตามผลการด าเนินงานได้ด าเนนิการเป็น 2 ครั้งต่อปี คือ ครั้งที่ 1     

ไตรมาสที่ 1-2 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3-4 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

12 3,904,000 11 3,090,000 11 2,940,000 11 2,710,000 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และกีฬา 

19 1,325,000 19 1,325,000 19 1,325,000 19 1,325,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

22 7,019,000 21 7,575,000 21 8,051,000 21 8,527,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
น้ าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

30 3,027,000 27 2,587,000 26 2,517,000 25 2,677,000 

รวม 87 15,495,000 82 14,797,000 81 15,053,000 80 15,459,000 

 
หมายเหตุ** ยุทธศาสตร์ที่ 1 แปลงเปลี่ยนโดยใช้ฉบับท่ี 2 แทน 
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3.1 เงินอุดหนุน 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และกีฬา 

5 606,000 5 3,090,000 4 2,940,000 4 2,710,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

1 56,000 1 1,325,000 1 1,325,000 1 1,325,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

13 402,000 13 2,587,000 13 2,517,000 13 2,677,000 

รวม 21 1,364,000 21 1,325,000 20 1,294,000 20 1,316,000 

4. จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

17 6,510,000 20 7,320,000 19 6,470,000 17 5,070,000 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และกีฬา 

 
3 
 

595,000 3 445,000 3 445,000 2 45,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
น้ าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 155,000 3 155,000 3 155,000 3 155,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

6 260,000 8 610,000 6 260,000 6 260,000 

รวม 30 7,545,000 35 8,555,000 32 7,355,000 29 5,555,000 
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5. จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

13 4,220,000 11 2,940,000 11 3,090,000 11 2,860,000 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และกีฬา 

 
- 
 

- - - - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

7 185,500 7 170,000 7 145,000 7 145,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
น้ าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
- 
 

- - - - - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

 
- 
 

- - - - - - - 

รวม 20 4,405,500 18 3,110,000 18 3,235,000 18 3,005,000 

  
5.1 เงินอุดหนุน 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

3 150,560 3 150,560 3 150,560 3 150,560 

รวม 3 150,560 3 150,560 3 150,560 3 150,560 
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๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2560– 
มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ(1) 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ(2) 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได ้

ด าเนนิการ(3) 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก(4) 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม(5) 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด(1+2+3) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและขนส่ง 

7 4.70 - - 25 16.78 - - 18 12.08 32 21.48 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและกีฬา 

10 6.72 - - 17 11.41 - - 3 2.02 27 18.12 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสุขภาพชีวิต สังคม
เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

9 6.04 - - 25 16.78 - - 11 7.39 34 22.82 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 7 4.70 - - 3 2.02 7 4.70 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

16 10.74 - - 33 22.15 - - 6 4.03 49 32.89 

รวม 42 28.19 - - 107 71.82 - - 41 27.52 149 100 
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๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕61 ไตรมาสที่ 1-2 ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2560 –  
มีนาคม 2561 
      อบต.ป่าก่อด า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 6,870,501 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 42 โครงการ จ านวนเงิน 6,840,501 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

7 1,854,000.00 7 1,827,000.00 

การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 10 790,520.06 10 790,520.06 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

9 3,675,817.00 9 3,672,817.00 

การพัฒนาแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

การพัฒนาการบริหารและการเมืองการปกครอง 16 550,164.00 16 550,164.00 

รวม 42 6,870,501.06 42 6,840,501.06 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

1,827,000.00 6.41 - - 1,827,000.00 6.41 

2.ยุทธศาสตร์การด้าน
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรม
และกีฬา 

790,520.06 2.78 - - 790,520.06 2.78 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

3,672,817.00 12.89 - - 3,672,817.00 12.89 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

550,164.00 1.93 - - 550,164.00 1.93 

รวม 6,840,501.06 24.01 - - 6,840,501.06 24.01 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕61 รอบเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ไม่ม ี - - - - - 
รวม - - - - - 

 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ที ่ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มี

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก อัน
เนื่องมาจากความต้องการของประชาชนและรับรอง
งบประมาณการจัดสรรจากส่วนกลางที่บางครั้งมีการสั่ง
การและจัดสรรมาแบบเร่งด่วน 

จัดให้มีการอบรมความรู้การจัดท าแผนทุกปีและให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สถานะการคลังขององค์กร 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรืออาจมี
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ระยะเวลาในการ
จัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทาง
ราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-แจ้งควรแต่ละงานให้ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง 
-หน่วยงานควรเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ 
โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ ควรก ากับดูแลให้บุคลากร
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ เข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ เห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกระดับ
เพ่ือให้ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ 
ปัญหาและอุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณที่ ได้รับไม่ เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผน 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณรายงานข้อมูลล่าช้า 

-ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
-ท าหนังสือแจ้งเร่งรัดการรายงานผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามก าหนด 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2  ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน        เมษายน  ๒๕61 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี ๒๕61 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและขนส่ง 

32 7 

2.ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และกีฬา 

27 10 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต สังคม
เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

34 9 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหารการ
ปกครอง 

49 16 

รวม 149 42 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 149 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จ านวน  42  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.19 

 
 
 
 



-25- 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 100 ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 11 - 22 เมษายน 2561 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด าในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้ 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (สรุปจากแบบ 
3/2) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 68 32 - 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 54 46 - 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

48 52 - 

๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

60 40 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

57 43 - 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 53 47 - 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

75 25 - 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 69 31 - 
ภาพรวม 60.50 39.50 - 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าก่อด าในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 60.50 สัดส่วนของประชาชนที่
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 39.50 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ - และเมื่อน าเอาสัดส่วนของ
ประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (สรุปจากแบบ 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.73 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.12 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.95 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.97 

ภาพรวม 8.61 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง พบว่าร้อยละ
ความพึงพอใจรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 8.61 อยู่ในระดับดี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2560 ได้คะแนน 8.17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.44 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.35 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.25 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.18 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.05 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.20 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.18 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.71 

ภาพรวม 8.39 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา พบว่าร้อยละความพึงพอใจ
รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 8.39 อยู่ในระดับดี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน
เมษายน-กันยายน 2560 ได้คะแนน 8.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.34 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจและสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.54 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.18 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.15 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.10 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.00 

ภาพรวม 8.89 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ในยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจและสาธารณสุข พบว่าร้อยละ
ความพึงพอใจรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 8.89 อยู่ในระดับดีเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2560 ได้คะแนน 7.73 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.16 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.00 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.60 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.70 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 

ภาพรวม 8.78 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าร้อยละความ
พึงพอใจรวมกัน   คิดเป็นร้อยละ 8.78 อยู่ในระดับพอใช้ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2560 ได้คะแนน 8.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.14 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหารการปกครอง 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.20 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.50 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.80 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.50 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 8.91 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ในยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง พบว่าร้อยละความพึง
พอใจรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 8.91 อยู่ในระดับดี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบ
เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ได้คะแนน 8.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.27 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิงระบบ E-plan 

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 
อบต.ปาาก่อด า 

อบต.ปาาก่อด า แม่ลาว จ.เชียงราย 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 10 
หมู่ที่ 1 

90 1 4/2561 30 296,000.00 269,000.00 

2. ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

100 1 6/2561 30 198,000.00 198,000.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 2 
หมู่ที่ 4 

100 1 5/2561 30 237,000.00 237,000.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 7 
หมู่ที่ 6 

100 1 7/2561 30 239,000.00 239,000.00 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2(ดงเจริญ)หมู่ที่ 5 

100 1 8/2561 30 239,000.00 239,000.00 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลาง 
หมู่ที่ 5 

100 1 9/2561 30 159,000.00 159,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 2 
ต.บัวสล ี

100 1 2/2561 30 486,000.00 486,000.00 



การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

100 1   B00024/2561 30 3,600.00 3,600.00 

    2 112/2561 5 1,800.00 1,800.00 

    3 113/2561 5 4,600.00 4,600.00 

9. จัดซื้ออาหารเสริมนม 100 1 2/2561 7 29,762.92 29,762.92 

    2 8/2561 5 25,704.34 25,704.34 

    3 19/2561 7 27,057.20 27,057.20 

    4 25/2561 7 27,370.00 27,370.00 

    5 39/2561 7 28,738.50 28,738.50 

    6 45/2561 5 24,914.52 24,914.52 

    7 52/2561 7 7,577.58 7,577.58 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 

100 1 0 30 66,300.00 66,300.00 

    2 0 30 68,700.00 68,700.00 

11. จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 1 22/2561 5 13,623.00 13,623.00 

    2 61/2561 5 10,000.00 10,000.00 

    3 59/2561 3 4,900.00 4,900.00 

    4 23/2561 3 872.00 872.00 

12. การเรียนรู้/อนรุักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

100 1 B00018/2561 30 8,400.00 8,400.00 



    2 92/2561 7 450.00 450.00 

    3 37/2561 7 1,150.00 1,150.00 

13. สืบสานจัดงานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคล
เจดีย์ หมู่ที่ 1 

100 1 64/2561 8 9,000.00 9,000.00 

    2 65/2561 8 16,000.00 16,000.00 

14. สืบสานจัดงานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้น
ม่วงหมู่ที่ 3 

100 1 88/2561 15 10,000.00 10,000.00 

15. การแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลป่าก่อด า 

100 1 44/2561 5 60,000.00 60,000.00 

    2 41/2561 10 20,000.00 20,000.00 

    3 15/2561 5 25,000.00 25,000.00 

    4   B00005/61 30 59,000.00 59,000.00 

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
มอญ(ค่าอาหารกลาววัน) 

100 1 0 30 77,000.00 77,000.00 

    2 0 30 77,000.00 77,000.00 

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ผง(ค่าอาหารกลางวัน) 

100 1 0 30 41,000.00 41,000.00 

    2 0 30 41,000.00 41,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

18. ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

100 1 B00023/2561 30 7,200.00 7,200.00 

    2 115/25621 7 2,350.00 2,350.00 



19. เศรฐกิจพอเพียงชุมชน
สร้างสุข 

100 1 B00013/2561 30 3,000.00 3,000.00 

    2 81/2561 5 9,100.00 9,100.00 

    3 80/2561 7 450.00 450.00 

    4 29/2561 7 3,200.00 3,200.00 

    5 28/2561 7 4,200.00 4,200.00 

20. เพ่ิมมูลค่าแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

100 1 108/2561 5 450.00 450.00 

    2 48/2561 5 2,500.00 2,500.00 

    3   00022/2561 30 3,000.00 3,000.00 

    4 109/2561 5 4,000.00 4,000.00 

    5 110/2561 5 2,500.00 2,500.00 

    6 47/2561 5 2,500.00 2,500.00 

21. สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้
พิการ 

100 1 B00017/2561 30 3,000.00 3,000.00 

    2 91/2561 4 4,000.00 4,000.00 

    3 90/2561 4 2,500.00 2,500.00 

    4 36/2561 4 1,500.00 1,500.00 

    5 35/2561 4 3,500.00 3,500.00 

    6 89/2561 4 450.00 450.00 

22. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

100 1 0 10 418,200.00 418,200.00 

    2 0 10 8,000.00 8,000.00 



    3 0 10 415,000.00 415,000.00 

    4 0 10 414,400.00 414,400.00 

    5 0 10 412,800.00 412,800.00 

    6 0 10 412,800.00 412,800.00 

    7 0 10 412,800.00 412,800.00 

    8 0 10 410,100.00 410,100.00 

23. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

100 1 0 10 76,800.00 76,800.00 

    2 0 10 1,600.00 1,600.00 

    3 0 1 76,000.00 76,000.00 

    4 0 10 76,800.00 76,800.00 

    5 0 10 78,400.00 78,400.00 

    6 0 10 78,400.00 78,400.00 

    7 0 10 79,200.00 79,200.00 

    8 0 10 79,200.00 79,200.00 

24. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

100 1 0 10 19,500.00 19,500.00 

    2 0 10 19,500.00 19,500.00 

    3 0 10 19,500.00 19,500.00 

    4 0 10 19,500.00 19,500.00 

    5 0 10 19,500.00 19,500.00 

    6 0 10 19,500.00 19,500.00 



    7 0 10 19,500.00 19,500.00 

25. ฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
กลุ่มพัฒนาสตรี 

79 1 131/2561 1 450.00 450.00 

    2 54/2561 1 2,472.00 2,472.00 

    3 55/2561 1 2,255.00 2,255.00 

    4 B00026/2561 30 3,000.00 0.00 

    5 132/2561 5 6,500.00 6,500.00 

26. อบรมสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

100 1 B00025/2561 30 3,000.00 3,000.00 

    2 130/2561 2 7,800.00 7,800.00 

    3 129/2561 1 450.00 450.00 

    4 53/2561 1 3,490.00 3,490.00 

การพัฒนาการบริหารและการเมืองการปกครอง 

27. โครงการวันท้องถิ่นไทย 100 1 49/2561 5 4,975.00 4,975.00 

    2 111/2561 5 1,000.00 1,000.00 

28. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ส าหรับ จนท.ท้องถิ่น 

100 1 B00015/2561 30 38,700.00 38,700.00 

    2 87/2561 2 25,000.00 25,000.00 

29. พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และการจัดท า/
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100 1 6/2561 30 7,500.00 7,500.00 

    2 19/2561 30 7,500.00 7,500.00 



    3 34/2561 29 7,500.00 7,500.00 

    4 52/2561 29 7,500.00 7,500.00 

    5 71/2561 28 7,500.00 7,500.00 

    6 98/2561 31 7,500.00 7,500.00 

30. พัฒนาศักยภาพผู้น าและ
บุคลากรท้องถิ่น 

100 1 63/2561 5 18,400.00 18,400.00 

    2 60/2561 5 450.00 450.00 

    3 21/2561 5 3,000.00 3,000.00 

    4 20/2561 5 4,960.00 4,960.00 

    5 B00010/61 30 117,200.00 117,200.00 

31. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

100 1 32/2561 5 27,850.00 27,850.00 

32. จัดหาวัสดุส านักงานวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งฯลฯ 

100 1 4/2561 5 16,390.00 16,390.00 

    2 9/2560 5 11,800.00 11,800.00 

33. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

100 1 84/2561 3 450.00 450.00 

    2 B00016/61 30 3,900.00 3,900.00 

    3 86/2561 2 9,100.00 9,100.00 

34. รณรงค์ลดอุบัติเหตุบน 100 1 46/2561 2 1,800.00 1,800.00 



ท้องถนนและให้บริการ
ประชาชน 

35. เงินสบทบกองทุน กบท. 100 1 0 1 150,000.00 150,000.00 

36. สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100 1 0 3 3,164.00 3,164.00 

    2 0 1 3,164.00 3,164.00 

    3 0 1 3,164.00 3,164.00 

    4 0 1 3,164.00 3,164.00 

    5 0 1 3,164.00 3,164.00 

    6 0 1 3,164.00 3,164.00 

37. อุดหนุนที่ว่าการอ.แม่ลาว
โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนอ.แม่ลาว 
ประจ าปี 2560-2564 

100 1 0 30 15,000.00 15,000.00 

38. อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
แม่ลาวโครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช 

100 1 13/2560 30 1,000.00 1,000.00 

39. อุดหนุนที่ว่าการอ.แม่ลาว
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย 

100 1 0 30 27,000.00 27,000.00 

40. อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
แม่ลาวโครงการประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

100 1 0 30 2,000.00 2,000.00 

41. อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ 100 1 0 30 4,000.00 4,000.00 



แม่ลาวโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)
ประจ าปี พ.ศ.2560-2564 

42. บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

100 1 40/2561 5 2,205.00 2,205.00 

รวม 6,870,501.06 6,840,501.06 

ข้อมูล ณ 24/04/2561 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
อบต.ป่าก่อด า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 6,870,501 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
42 โครงการ จ านวนเงิน 6,840,501 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

7 1,854,000.00 7 1,827,000.00 

การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
กีฬา 

10 790,520.06 10 790,520.06 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข 

9 3,675,817.00 9 3,672,817.00 

การพัฒนาการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง 

16 550,164.00 16 550,164.00 

รวม 42 6,870,501.06 42 6,840,501.06 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายอ้างอิงจากระบบ E-plan 
 
 
 
 
 
 
 


