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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป เพื่อกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคางพลูไดรวบรวมปญหาความ
ตองการของประชาชนในตําบล ซึ่งไดจากการจัดประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล และขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)โดยผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนตําบล
คางพลู  เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคางพลู 

องคการบริหารสวนตําบลคางพลูหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) ฉบับนี้ คงเปน
ประโยชนในการวางแผนการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลคางพลูตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กําหนดใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี โดยในมาตรา 283 
กําหนดไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนโดยตรงของ
ประชาชนในทองถ่ิน และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เปนสวนรวมดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (1) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลคางพลู         จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  

    องคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะประกอบไปดวย ลักษณะของแผนพัฒนาสามป วัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยเสนอตามรายหัวขอดังน้ี 

๑.๑   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมี
ความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป (Rolling Plan) ท่ีจะตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป  

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะ ดังน้ี 
  1. เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก คือภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะ
มีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด  
 2. เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปน
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
 3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เน่ืองจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนท่ีมีความตอเน่ือง เปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําทุกป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลและการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 

๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป (พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕๖2) ท่ีมีความสอดคลองและ
สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสทิธิภาพ 

๓.  เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 



 
 
 

  แนวทางการพฒันา 

                     

 

 

ความเชือ่มโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- กิจกรรม ๑    -  กิจกรรม ๑   -  กิจกรรม ๑ 

- กิจกรรม ๒    -  กิจกรรม ๒   -  กิจกรรม ๒ 

- กิจกรรม ๓    -  กิจกรรม ๓   -  กิจกรรม ๓ 

- กิจกรรม ๔    -  กิจกรรม ๔   -  กิจกรรม ๔ 

 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

หลังจากท่ีไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว  มีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรซึ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว ข้ันตอนตอมาคือการแปลงแผนยุทธศาสตร การพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งมี
ข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาแจงใหผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนา

ทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบล  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาคมทราบ 

ข้ันตอนที่ ๒  การกําหนดประเด็นการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา และ

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน   ซึ่งสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  ขอบเขต/ประเภท
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบล และแผนพัฒนาระดับตางๆ  
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและสวน
ราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งแรกใหเวทีการประชุมรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการ

วิสัยทศัน์ทอ้งถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการ

 
 

      ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์       ยทุธศาสตร์ 

แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา 

          โครงการ                                                                                                                                               

 
       โครงการ           โครงการ                                                                                                                                               

 



 
 
 

พัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป สําหรับการจัดแผนพัฒนาสามปครั้งตอไปใหท่ี
ประชุมพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไววามีความเหมาะสมหรือไม 
เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาวาจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือก 

ข้ันตอนที่ 3 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียด โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือให
สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ข้ันตอนที่ 4  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป ตามประเด็นท่ี

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด โดยมีเคาโครงประกอบดวย ๕ สวน ดังน้ี 
                             สวนท่ี ๑  บทนํา 
                             สวนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
                             สวนท่ี 3  การนําแผนพัฒนาสามปสูการปฏิบัติ 
                             สวนท่ี 4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอนํารางแผนพัฒนาและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

ข้ันตอนที่ 5  การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงใหสมบูรณหากมีขอบกพรองกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 

ข้ันตอนที่ 6  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเสร็จเรียบรอยแลวเสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง

แผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
\ 
 



 
 
 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือคดัเลือกยทุธศาสตร์การ

พฒันา  แนวทางการพฒันา และพิจารณาจดัทาํแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมการพฒันา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

จดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา และ

จดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี และเสนอต่อ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี 

เสนอร่างแผนพฒันาสามปี ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ ต่อสภาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปี 

ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 
  

   

 

 

               
 
   
 
      
 
       
 
 

      
 

       
 
       
 
 
                
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

สภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 
 
 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.  องคการบริหารสวนตําบลคางพล ูมีแผนพัฒนาสามป ท่ีสามารถใชประโยชนในการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกบั
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว 

2. ใช เป นแนวทางสํ าหรับผูบริหารในการ ดําเ นินการ พัฒนาในช วงสามป  (พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕๖2)                            
ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  สามารถใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. ลดความเสี่ยง – ความไมแนนอนตาง ๆ 
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน 
6. พัฒนาแรงจูงใจการแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีในองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลคางพล ูไดวางแนวคิดในการพัฒนาองคกรตามตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลคางพล ูพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  ภายใตกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  นโยบายของนายกองคการบรหิารสวนตําบล  ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1.การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนา 

เปนการประเมินโดยการวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอ
การพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งเปนการประเมินสถานการณของ องคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันใหทราบวาสถานการณการพัฒนาอยู  ณ  
จุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลคางพล ู

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานโครงสรางพื้นฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงขายการคมนาคมท่ี สามารถติดตอได
ตลอดท้ังทองถ่ิน อําเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพ.ศ.2542 ไดทําให อบต.มี
รายไดเพ่ิมข้ึนในการนําไปพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน ๆ 

 

จุดออน 
-  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยางลาชา 

เพราะมีงบประมาณจํากัดในการนําไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหลงนํ้าขนาดใหญสําหรับนําไปผลิต

นํ้าประปา 
 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ

โลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน
สงผลกระทบตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทําให
ถนนชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ด า น พั ฒ น า คน แ ล ะ
สังคม 

จุดแข็ง 
-   มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุม

สตรี อสม./กองทุนหมูบาน/ อปพร. ฯลฯ  
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถ
ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนไดดีใน
ระดับหน่ึง 

-   มีหนวยปฏิบัติการกูชีพกูภัยของ อบต.      ท่ี
มีศักยภาพในการใหบริการประชาชน 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
-  ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน 
-  มีศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ

โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในตําบลท่ีมีความพรอมมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา 

-  มีวัดเปนสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและ
เสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงวัฒนธรรม 

-  มีปราชญและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมากท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา 

โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดใหอํานาจหนาท่ี อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางดานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกวางขวางมากข้ึน 

-   นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ซึง่ถือเปนวาระ
แหงชาติ 

-   ประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลไดงายเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีไม
หางไกล  

-  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติจะทําใหภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินตางๆในเขตจังหวัด 

-  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทใน
การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรถายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
มากข้ึน 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 

จุดออน 
-  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  ปญหาการพนัน 
-  กลุมองคกรตางๆ ไมเขมแข็ง 
-  การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน 
-  ประชาชนบางกลุมไมใสใจสุขภาพอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 
-  คานิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุมเฟอย

แพรกระจายเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพล

ตอเด็กและเยาวชน ทําใหกระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน ทําลายวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
ประชาชน  

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ให อบต. มีอํานาจหนาท่ีจัด
การศึกษา แตยังไมมีการถายโอนสถานศึกษา 
(โรงเรียน) ใหแก อบต. ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการดานการจัดการศึกษาได 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ี
สําคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะ
แวดลอมท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร 

-  มีโครงสรางการคมนาคมขนสง 
   สามารถติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนน

สายหลักตัดผาน 
- มีสินคาพ้ืนเมืองของตําบลและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

เชน ดอกไมจัน เปนตน 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืช

ทดแทนพลังงาน เชน มันสําปะหลัง 
-  ภาวะวิกฤตดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลให

ความสนใจและสนับสนุนสงเสริมการปลูกพืช
ท่ีเปนอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

 

จุดออน 
-  ขาดการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ขาดการรวมกลุมท่ีเขมแข็งเพ่ือรวมกันเปนกลุม

ผูผลิต 
-  ปญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
-  แหลงทองเท่ียวมีนอย ซึ่งขาดการปรับปรุงและ

สงเสริม  
-   โบราณสถาน เชน วัดคางพล ูขาดการปรับปรุง

และสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 

ภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
 
 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดลอมยังมีสภาพท่ีดีเน่ืองจากยังไมมี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไมหนาแนน 
 
 
 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 

จุดออน 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  การใชทรัพยากรไมคุมคา ฟุมเฟอย  
-  การบุกรุกปาสงวนเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
ดานพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมคีวามต่ืนตัวและมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน มีการรวมกลุมใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยาง

รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 
-   ผูนํามีความรูความสามารถ มีภาวะความเปน

ผูนํา มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มี

ความเปนตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
- รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน 

สงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและเปด
โอกาสการมีสวนรวมของประชาชน 

 

จุดออน 
-  ประชาชนยังขาดความรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูความสามารถ

ในบางสาขาของงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้ังหมด จํานวน 208 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการจริง 51โครงการ คิดเปนรอยละ 24.52 ของโครงการตาม
แผนพัฒนา งบประมาณท่ีต้ังไวในแผนพัฒนาสามป เปนเงิน   22,161,000บาท  ใชงบประมาณท้ังหมด 6,783,400.00 บาท  คิด
เปนรอยละ 30.61 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 

โครงการที่ 
ดําเนินการ

จริง 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

งบที่ประมาณ 
ดําเนินการจริง 

คิดเปน 
รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

33 13 39.39 3,326,000 462,000 13.89 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

16 6 37.50 2,950,000 310,000 10.51 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

34 7 20.59 7,224,000 3,726,400 51.58 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสวัสดิการสังคม 

12 3 25.00 150,000 15,000 10.00 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม   

8 3 37.50 2,500,000 455,000 18.20 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเกษตรกรรม 

16 2 12.50 1,200,000 120,000 10.00 

๗. ยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวและบริการ 

4 2 50.00 500,000 10,000 2.00 

๘. ยุทธศาสตรการกีฬาและ
นันทนาการ 

8 3 37.50 2,000,000 200,000 10.00 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 1 10.00 2,000,000 200,000 10.00 

๑๐. ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

45 5 11.11 2,708,000 1,000,000 36.93 

๑๑. ยุทธศาสตรสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5 3 60.00 150,000 235,000 156.67 

12.ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

17 3 17.65 2,000,000 50,000 2.50 

รวม 
 

208 51 24.52 22,161,000 6,783,400 30.61 



 
 
 

จากแผนการดําเนินงานในปท่ีผานมา (พ.ศ.๒๕๕8) เม่ือพิจารณาจากจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาและจํานวน
โครงการท่ีไดรับการดําเนินการจริงในเชิงปริมาณเพียงรอยละ 51   ของโครงการท้ังหมดท่ีไดวางไวในปงบประมาณ  ๒๕58นับวาเปน
การดําเนินการท่ียังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว เน่ืองจากจํานวนโครงการในแผนพัฒนามีจํานวนมาก แตมีขอจํากัดในดานงบประมาณ
ท่ีมีไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปในเชิงคุณภาพ 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   ท่ีผานมาน้ันไดกําหนดไวหลายดานและแตละดานคํานึงถึงปญหา
และความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก โดยการจัดทําแผนงาน /โครงการ  ซึ่งเกิดจากกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน รวมคิด รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมูบาน โดยเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง เอาไว จาก
การท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการไปแลว ในปท่ีผานมาปรากฏวาการดําเนินการยังไมสามารถแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเทาท่ีควร เน่ืองจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํากัดและมักจะมีปญหาอ่ืนๆ ทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวดังน้ี 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
-     การคมนาคม ขนสงไมสะดวก สภาพถนนสวนใหญเปนถนนหินคลุก ในชวงฤดูรอน   
      ถนนเปนฝุนละออง ในฤดูฝน ถนนเปนหลุม เปนบอ นํ้าทวมขัง 
-     ปญหานํ้าทวมในชวงฤดูฝน และขาดแคลนนํ้าในฤดูรอน 
-     ระบบไฟฟาสาธารณะไมท่ัวถึง  
-     ระบบโทรศัพทในบานเรือน และระบบโทรศัพทสาธารณะไมท่ัวถึง 

ดานแหลงนํ้า 
                -   นํ้าทวมในฤดูฝน และจะขาดแคลนนํ้าในฤดูรอน 

-   นํ้าท่ีจะนํามาใชในการเกษตรไมเพียงพอ 
-   ภาชนะเก็บนํ้าฝนไมเพียงพอทุกครัวเรือน 
-   ระบบประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบานไมท่ัวถึง 

ดานสังคม 
-     ประชาชนวางงาน แรงงานไรฝมือ บุคคลท่ีจบการศกึษามุงเขาทํางานในเมือง 
-     การแพรระบาดของยาเสพติดและการพนัน 

ดานสาธารณสุข 
-     ขาดการรณรงคสงเสริม ความรู ดานสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพ 
-     การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 
-     ไมมีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
-      ขาดแคลน อุปกรณ การเรียนการสอนของเด็กวัยกอนเรียนและระดับปฐมวัย 
-      ขาดการสงเสริมการเรียนรู อาชีพในโรงเรียน 

ดานเศรษฐกิจ 
-     ขาดการรวมกลุมในเชิงการผลิตและกําหนดราคาในการขายผลผลิต 
-     ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหน้ีสิน 
-     ขาดการสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
-     การผลิตภาคการเกษตรไมสามารถพ่ึงตนเองได 



 
 
 

  

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-     การบุกรุกท่ีสาธารณะและตัดไมทําลายปา 
-     ขาดความรวมมือจากประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
-     ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ใชทรัพยากรไมคุมคา 
-     ขาดระบบการบริหารจัดการดานขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-     ปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณบานเรือนและชุมชน/ตลาด 

ดานการเมือง และการบริหารจัดการองคกร 
-     ขาดความสามัคคีในกลุมฯ องคกรประชาชน 
-     เงินงบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนท่ี  4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู  เปนการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดาเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคางพลู เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ 3 บท ไดแก  

บทท่ี 1 กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบแนวคิด และ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคางพลูเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ เปนเครื่องมือสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาภายใต
กรอบยุทธศาสตร นโยบายของผูบริหารท่ีแถลงไวตอสภาฯ และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตําบล ท่ีมีตอผลการดาเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลคางพลู  ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนดังนี ้ 

1. ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู 
2. ใชผลจากการประเมินเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององคการบริหารสวน       

ตําบลคางพลู 
3. ไดรับทราบขอมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผูใชบริการ เพื่อนาเสนอฝาย 

 บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แกไข หรือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสมกับ     
 ความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตอไป  

4. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน สรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของใน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลคางพลู ภาคประชาชน อันจะนาไปสูการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ การดาเนินงานได อีก
ท้ังยังเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good   Governance)  

บทท่ี 2 กลาวถึงเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปดวย  
1. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู 
2. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลคางพลู 
3. จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู 
4. นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  
5. คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.2 ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลมีข้ันตอนในการจัดทํา ดังนี ้

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน 

            กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

            ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

            รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ  

            ผูบริหารทองถ่ิน  

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 

                     ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน ตอสภาทองถ่ิน  

                     คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให 

                     ประชาขนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

                     และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
โดยมีรูปแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคางพลู

ประกอบไปดวยแบบรายงาน 3 แบบ และมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
        แบบรายงาน 

 
 

  
      แบบประเมินผลแผนฯ                       แบบตดิตามแผนฯ                    แบบประเมินผลแผนฯ                                                  
                   (INPUT)                                                       (PROCESS)                                               (OUTPUT)  
 

             
    แบบที ่1                                                แบบที ่2                       แบบที ่3 / 1        

       การประเมินการจัดทําแผน                         แบบติดตามและประเมินผล                      แบบประเมินผล        
          ยุทธศาสตรขององคกร                               การดําเนินงานขององคกร                  การดําเนินงานตามแผน 
         ปกครองสวนทองถ่ิน                                         ปกครองสวนทองถ่ิน                              ยุทธศาสตร 

 
 
                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         แบบที ่3 / 2 
                    แบบประเมินความพอใจตอผล 

                 การดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                          สวนทองถ่ินในภาพรวม 
             
        

                     
          
                                                                                                                       แบบที ่3 / 3 
                    แบบประเมินความพอใจตอผล 

                  การดําเนินงานขององคกรปกครอง  

                   สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

4.3 กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล 
แบบที ่1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทําการ 
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............................................................................................................................ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

ทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

ของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 



 
 
 

 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เร่ิมต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 
 

 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ...................................................................................................................... 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี  

(1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)   (4)    ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน)      

สวนที่  2  ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 ....... ปที่ 2 ....... ปที่ 3 ....... รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

รวม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 ....... ปที่ 2 ....... ปที่ 3 ....... รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม         

 
5.   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ................................................ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่

มีการเพิ่มเติม 

จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม             

 
 
 

 



 
 
 

6.   การเบกิจายงบประมาณป ................. 
 

ยุทธศาสตร 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ 
จํานวน

เงิน 
รอยละ 

จํานวน

เงิน 
รอยละ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

รวม       

 
 
สวนที่  3   ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบัเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 
7.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํป .......... 
 

 

โครงการ 

 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการเสร็จ

แลว 

อยูในระหวาง

ดําเนนิการ 

ยังไมได

ดําเนนิการ 

งบประมาณที่

ไดรบั 

งบประมาณที่

เบกิจายไป 

      

      

      

      

      

รวม      

  

 



 
 
 

สวนที่ 4   ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินประเมินการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 
1 คร้ัง หลังจากสนสุดปงบประมาณ 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ................................................................................................. 
2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  ............................................................................................................. 
สวนที ่2   ยุทธศาสตรและโครงการในป....................................................................................   
 
3.  ยุทธศาสตรและจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

รวม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

สวนที่ 3   ผลการดําเนนิงาน 
4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 

กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให 

 ประชาชนทราบ 

   

5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 

   

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 

5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี1............................................................................................................................. 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเดน็ คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม   

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชน ทราบ  

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 

 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

หนวย 

ผลการดําเนนิงาน 

กอน 

ดําเนนิการ 

(จํานวน) 

หลัง 

ดําเนนิการ 

(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     

2.     

3.     

     

 
  

 



 
 
 

แบบที ่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ตํ่ากวา 20 ป  (2)  20 - 30 ป   (3)  31 – 40 ป 
  (4)  41 – 50 ป  (5)  51 – 60 ป   (6)  มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี  (6)  อื่นๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 
  (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
 
สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5.   ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ    

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
  

 



 
 
 

แบบที ่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 
สวนยุทธศาสตร ................................................................................................................................. 
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ตํ่ากวา 20 ป  (2)  20 - 30 ป   (3)  31 – 40 ป 
  (4)  41 – 50 ป  (5)  51 – 60 ป   (6)  มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี  (6)  อื่นๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 
  (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดาน

........................................โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด 
 

ความพงึพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 



 
 
 

4.3 การกําหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยไดคํานึง

ความเหมาะสมของแตละโครงการ ดังน้ี 
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

หมายเหตุ * = M&E UNIT  (MONITORING AND EVALUATION UNIT) หมายถึง หนวยติดตามและประเมินผล 
***************************************** 

ระบบติดตามผล 

(รายไตรมาส) 

ระบบประเมินผล 

(รายป) 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท.  1. ใช แบบรายงานแบบ ท่ี  2  แบบ

ติดตามผลการปกครองทองถ่ิน รายไตร

มาส    (3 เดือน) 

 2.สงรายงานใหกับ M&E UNIT* 

ทุก ๆ 

3 เดือน 

อปท.  1.ใชแบบรายงาน แบบท่ี 1 การ

กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.สงรายงานใหกับ  M&E UNIT* 

เมื่อ อปท. 

ประกาศ 

ใชแผนฯ 

1. ใช แบบรายงานท่ี 3/1 แบบ 

ประ เ มิ นผ ลกา ร ดํ า เ นิน ง านต า

แผนงานยุทธศาสตร โดยใช แบบท่ี 

3/2  

แบบประเมินความพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในภาพรวม และแบบท่ี 3/3 

แบบประเมินความพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองแตละ

ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

2. สงรายงานใหกับ  M&E UNIT 

ทุก ๆ ป 

M&E 

UNIT* 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะหรายงานตามแบบรายงาน 

3.สงผลการวิเคราะหใหกับกลุมสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

15 วัน 

นับต้ังแต 

รับรายงาน 

M&E UNIT* 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2 .  วิ เค ร าะห ร าย ง านตามแบบ

รายงาน/กลุม 

3.สงผลการวิเคราะหให กับกรม

สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

15 วัน 

นับต้ังแต 

รับรายงาน 

กลุม 

สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 

2. รายงานกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

10 วัน 

นับต้ังแต 

รับรายงาน 

กลุม 

สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 

2.รายงานกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน 

10 วัน 

นับต้ังแต 

รับรายงาน 

กรม 

สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 

2. รายงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ - 
กรม 

สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 

2 .  ร า ย ง าน ใ ห กั บห น วย ง า น ท่ี

เกี่ยวของ 

- 

 



 
 
 

ผนวก ก 
 

รูปแผนทีต่ามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 
  การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพล ูไดนําปญหาและความตองการของหมูบานท้ัง 10 หมูบาน  ท่ี
ผานการประชาคมโดยชุมชน ท่ีมีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมกันแกไขปญหา แลวนํามาบูรณาการเปนแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลคางพลู

 
 
 

 

 



 
 
 

 
ผนวก ข 

 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 

 แผนพัฒนาสามปท่ีไดดําเนินการนําแผนไปปฏิบัติแลวนั้น ตองมีการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา
สามป เปนข้ันตอนท่ีสําคัญจะตองดําเนินการตอเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป กลาวคือ 
เมื่อผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนํา
แผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  ได
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี ้
 

๑. การกําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แตงต้ัง
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู  มีอํานาจหนาท่ีในการ
กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแลวรายงาน
ผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน เปนการกาํหนดแนวทางในการติดตามและประเมิน 

ผลการแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานและ
ประเมินผลมาตรวจสอบการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อเตรียมการสําหรับปองกันและแกไขการดําเนินงานโครงการในปถัดไป และจะ
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลทุก ๓ เดือน โดยใชระบบการประเมินผลดวยตนเอง 
 
 ระบบการประเมินผลดวยตนเอง เปนการติดตามผลของการดําเนินงานเปนรายโครงการ รายยุทธศาสตร 
และในภาพรวมของท้ังหนวยงาน ในการรายงานผลการดําเนินงานระรายงานในรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PLAN) 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

ผนวก ข 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
 

 แผนพัฒนาสามปท่ีไดดําเนินการนําแผนไปปฏิบัติแลวน้ัน ตองมีการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญจะตองดําเนินการตอเน่ืองจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป กลาวคือ เม่ือผูบริหารประกาศใช
แผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลคางพลไูดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
 

๓. การกําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 

องคการบริหารสวนตําบลคางพล ูไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แตงต้ังใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแลวรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ี
ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน เปนการกําหนดแนวทางในการติดตาม 

และประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานและ
ประเมินผลมาตรวจสอบการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือเตรียมการสําหรับปองกันและแกไขการดําเนินงานโครงการในปถัดไป และจะกําหนดหวงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลทุก ๓ เดือน โดยใชระบบการประเมินผลดวยตนเอง 
 

 ระบบการประเมินผลดวยตนเอง เปนการติดตามผลของการดําเนินงานเปนรายโครงการ รายยุทธศาสตร และในภาพรวม
ของท้ังหนวยงาน ในการรายงานผลการดําเนินงานระรายงานในรูปแบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(E – PLAN) 
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