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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร  ซึ่ง 
“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน  
๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหมใ่ช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของต าบลคลองใหม ่ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
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๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลส้มป่อยและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕60 และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๕.  ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 



4 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

(๓)  กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ กำรติดตำมและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

๕.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รำยไตรมำส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 )  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕60 ) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕60 )  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60 ) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

          ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ 
e-laas  (www.dla.go.th) 

 
 

http://www.dla.go.th/
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ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 
 

๖.๑  นายสกล   คิมประเสริฐ  สมาชิกสภาอบต.  ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายอนันต์  บูรณัติ   สมาชิกสภาอบต.            กรรมการ 
๖.๓  นายสุชาติ    บูรณัติ สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ    
๖.๔  นายปราชญ์  พยุง   ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่น  กรรมการ 
๖.๕  นายสาโรจน์   กุลครอง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.๖  ผู้แทนเกษตรอ าเภอสามพราน     ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๖.๗  นางนันทวัน    บุญรอด  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๖.๘  พ.ต.อ.อดุลย์  สมัครวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๖.๙  นายบุญทอง  เอียมศิริยารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖.๑๐ นายเกรียงศักดิ์  ท าสวน  ผอ.กองช่าง   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวกุณณภา  เสียงเจริญ        หัวหน้าส านักปลัด ก ร ร ม ก า ร / เ ล ข า นุ ก า ร

กรรมการ 
      

 
    

 
๗.๑  นางสาวบุษกร   โรจนเลิศ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ      ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒  นางดุษฏี   หงษาวดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             อนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๖.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

  ๗.คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
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รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 

(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
วิสัยทัศน์     เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
พันธกิจ ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว  
๓. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการท่องเที่ยว  
๔. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และต่างประเทศ  
๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1.การส่งเสริมความปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิต และส่งออก
สินค้าเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายในและ
ต่างประเทศบริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1.พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลติให้ได้มาตรฐาน 
2.เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์สนิค้าการเกษตร 
3.ส่งเสริม สนับสนนุการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

2. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 

2.เพิ่มรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 

4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5.พัฒนาปัจจัยพืน้บา้นสนิค้าบรกิารอย่างมี
คุณภาพ 
6.พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
7.พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

3.ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.รายได้จากการค้าผ่านแดน
เพ่ิมข้ึน 

8. สนับสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
9.ส่งเสริมพัฒนาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและ
การค้าผ่านแดน 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

10.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่
ปลอดภัย 
11. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
โอกาสในการเรียนรู ้

 

แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

   พันธกิจ 
๑. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.  พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๓.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทาง 
     การท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 
๔.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  การสร้างสังคมที่
เข้มแข็ง  ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
๕.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์  การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 

๑.การพัฒนาคุณภาพ การ 
   เสริมสร้างความปลอดภัย  
   และยกระดับมาตรฐาน 
   ในการผลิต การตลาด และ 
   การส่งออกสินค้าเกษตรและ 
   อุตสาหกรรม 

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต   
    อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  ประชาชน 
    มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
    และพ้นจากขีดความยากจน 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดคุณค่า   
    พัฒนาเทคโนโลยี  สรา้งนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพ 
    และปริมาณการผลิต 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปแบบ 
    ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาปจัจัยพื้นฐาน 
    เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
๓. พัฒนาระบบการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การตรวจรับรองมาตรฐานตามความจ าเป็น 
    ในการแข่งขัน และพนัธะสญัญาทางการค้าและ 
    บริการลูกค้า 
๔. ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และเพิ่มช่องทาง 
    การจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธภิาพด้วยกลไกฐาน 
    การผลิตเดียวและตลาดเดียว ตามกฎบัตรอาเซียน 
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๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 
๒. การเพิ่มขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขันด้านการ 
    ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
    และวัฒนธรรมให้อยู่ใน 
    ระดับต้นของประเทศ 

๒. เพิ่มจ านวนรายได้จากการทอ่งเที่ยว ๕. พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและระบบโลจิสติกสด์้านการ 
    ท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยว รองรับ 
    การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ 
๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยว    
    รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศ 
    อาเซียนและนักท่องเที่ยวกลุม่พรีเมี่ยม 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ   
    บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
๘. พัฒนาดา้นการตลาดและประชาสัมพันธด์้วย     
    ช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย เป็นสากลแบบ 
    เข้าถึง ต่อเนื่อง จูงใจ 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน  การเสริมสร้าง   
    ความมั่นคงและสังคม 
    คุณภาพอย่างยั่งยนื 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
    มีภูมิปัญญา  มีภูมิคุ้มกัน สงัคม 
    มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ 
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ 
    ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล และ    
    คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์   
    มาตรฐานที่ก าหนด 
 

๙. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ   
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ 
    รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๑๐. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
      ของประชาชน 
๑๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบริการ 
      สังคมข้ันพื้นฐานของจังหวดัให้มีคุณภาพ และ 
      บริการเชิงรุก 
๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากร-      
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ 
      เป็นธรรม  เป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ  
      การเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 

 วิสัยทัศน์ 
 

“ เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ก้าวไกลการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมงามตา  พัฒนาการท่องเท่ียว ” 

 
 
 

พันธกิจ/.......... 
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 พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพื้นฐาน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๖. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และ 
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๗. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๘. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

 เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้  

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการ

ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์  มีประสิทธิภาพ  

ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้แก่

ท้องถิ่น 
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  และ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
         ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม    
  การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
  และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

     - พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของ 
                  ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์   
     งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนบัสนุน แหล่งการเรยีนรู้ ช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

และศาสนสถาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา 

และชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 

- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม  
และน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ 

เชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  พัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหาร 
     กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 
   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมสวสัดิการแกผู่้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท.  
   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 

- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาที่ ๕   สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
                                ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยานท่อ

ระบายน้ า  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะและ

ป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕   พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- 
   บริโภค  การเกษตร และอ่ืน ๆ   

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาต าบลคลองใหม่ให้มีคุณค่าเพ่ือเป็นการพัฒนาต าบลคลองใหม่อย่างยั่งยืน โดยแบ่งงาน
ออกเป็น  5  ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
5. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
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สรุปสถานการณ์การพัฒนา   
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภายใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนเมืองใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทาง
สายหลักผ่านลงภาคใต้ 
2. มีพ้ืนที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ า ล าคลองไหล
ผ่าน 
3. มีถนนเพชรเกษมผ่านกลางในพ้ืนที่ การคมนาคม
สะดวก และการขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว  
4. ประชาชนมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มี
ความสนใจการเมือง การปกครอง 
5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานค่อนข้างทันสมัย 
6. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้าน
บริหารจัดการชุมชน 
 
 

1. เป็นพื้นที่ท่ีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น 
ยากแก่การบริหารจัดการ เพราะประชากรแฝงอยู่
จ านวนมาก 
2. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ ากัด 
3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในองค์กรยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ทั่วถึง เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
5. องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์ และท าความ
เข้าใจกบัประชาชนไม่ทั่วถึง 
6. ประชาชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมน้อย 
7. มีพ้ืนที่ตั้งหน่วยงานที่คับแคบ โอกาสที่จะขยาย
เป็นเทศบาลต าบล ต้องหาพ้ืนที่รองรับการขยาย
องค์กรแห่งใหม่ 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภายนอก                                                                   

โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าสะดวก และรวดเร็ว 
2. ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักท่ีผ่านกลาง
พ้ืนที่ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ 
และภาคตะวันตกอีกหลายจังหวัด 
3. ประชาชนมีความรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง 
4.  มีการร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
 

1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์มี
ราคาสูง 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ให้บริการประชาชนยังไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
3. นโยบายของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานในพื้นที่ 
4. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่าน ฤดูฝนน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
5. สินค้า OTOP ในชุมชนมีช่องทางจ าหน่ายน้อย 
6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ถั่วถึงในบางครั้ง 
7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารท้องถิ่น 

 
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.1  จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
1.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าแผนแม่บทชุมชน  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลให้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน 
1.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจ าบ้านอย่างทั่วถึงตามล าดับความส าคัญและความต้องการจ าเป็น

ของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
1.4  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน  และพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบและ

รอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามรถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เช่นจากถนนถูกรังเป็นถนนลาดยาง หรือคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นต้น 

1.5 ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล  เช่น  การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและ
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 

1.6  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า โดยพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
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2. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนใน
ต าบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่น่าอยู่ และมีประสิทธิภาพ 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน  และประชาชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ของต าบล และระดับอ าเภอ 
2.4  ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในต าบล ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านอาชีพพ้ืนฐาน และอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและท้องถิ่น 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาทางการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาระหว่างองค์กร  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
2.7  สนับสนุนอุปกณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ออกก าลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรง และ

สุขภาพจิตที่ดี  
2.8  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลคลองใหม่ เช่นงานประเพณีแห่

เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
2.9  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อม

ทั้งฟ้ืนฟูและต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
3. ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่
ดีให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในต าบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้ 

3.1  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข็มแข็ง 
3.2  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลคลองใหม่ (สปสช.) 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลคลองใหม่  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ ในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลคลองใหม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออก

ก าลังกาย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวต าบลคลองใหม่ 
3.5  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีความสมบูรณ์ 
3.6  ปรับภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ  และบ ารุงรักษาสถานที่ราชการ สวนหย่อมในพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบและร่มรื่น 
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3.7  ปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น
อย่างทั่วถึง 

3.8  รณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด 

3.9  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรของพี่น้อง
ประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

3.10  การบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
4.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะ
ส่งเสริมแนวทางการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต าบล  
ให้บริการจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้ต าบลคลองใหม่เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรใน

ท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมนต าบลคลองใหม่(กองทุนวันละบาท) ให้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4.5 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชน 
4.7 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล เช่น ส่งเสริม

การปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร อปพร. และศูนย์กู้ชีพ (หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย) 
4.8 ให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ร่วม

ถึงผู้ประสบสาธารณภัยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปราม 
5.  ปัญหาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองโดยยึดหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคงและยั่งยืนโดยมีแนวทาง
ดังนี้ 
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 5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการประชาคม โดยการ “ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข” เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในต าบล 
 5.2  ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
 5.3  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน 
 5.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยมีการบริหารจัดการระบบให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 5.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมาก
ขึ้น  ได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 5.6  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพ่ิมความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 5.7  สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ 
 5.8  บริหารจัดการงานส านักปลัด งานช่าง และงานคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาระเบียบ 
วินัยของข้าราชการท้องถิ่น 
 5.9  ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะ
จัดประชุมระดับต่าง ๆ  

- ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-5 เขตพ้ืนที่ “เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว คือ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 6  เขตพ้ืนที่ “สีชมพู” คือเขตพ้ืนที่ชุมชน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“อบต.คลองใหม่ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ” 
 

พันธกิจ ( Mission) 
(1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
(2) สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ (Vision)   พันธกิจ ( Mission)  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา( Goals) 
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(5) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals)  

(1) ประชาชนได้รับการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และมีคุณภาพ  มีสุขภาพอนามัยที่
ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงและสืบ
สานประเพณี  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค 

(2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิตมีคุณภาพและยั่งยืน  ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ  หมู่บ้าน/
ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการด ารงชีวิต  แหล่งท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ  มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 

(3) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  มีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

(4) ประชาชน/ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
(6)    เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง โดยยึด

หลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ป ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
       1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทาง
เท้า และท่อระบายน้ า  
1.2  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบจราจร 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
2.2 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือบริโภค 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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3. การพัฒนาด้านสังคม 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
3.3 ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด 
3.4 สนับสนุน ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
3.5 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา 
4.2 สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี    
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 ปรับปรุง และพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  ถึง กันยายน ๒๕๖๐)  คือกำรประเมินผลในเชิง
ปริมำณ  โดยใช้แบบกำรติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

 
 
 

 
๒.  ควำมส ำคัญ... 

 
 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏบิัตงิาน 

(Performance  Indicators) 
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๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  กำรก ำหนด... 

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน 
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๔.๑  กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑... 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เครื่องหมำย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน   
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒... 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐             คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙       คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การประเมินผลยุทธศาสตร์   คะแนน 4 

 
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓... 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เครื่องหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔... 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำสำมปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำสำมปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๖  คะแนน ๔ 

รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนำสำมป ี
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนนเต็ม 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร  
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 230 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

124 53.91 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

131 56.95 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน
๒๕๖๐) 

37 16.08 0 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำสำมปี (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖... 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 



29 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลกำรติดตำมประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(เมษายน ถึง กันยายน  ๒๕๖๐)   

 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒3 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒3  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  อบต.สามารถด าเนินการ
ได้เพียงร้อยละ  16.08  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณอบต.จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  แต่ใน ๒ ไตรมาสหลัง คือ เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐ สามารถ
ด าเนินโครงการในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานได้มากข้ึน   

 
 แบบตัวบ่งชีก้ารปฏบิัตงิานรายโครงการ 

(การตดิตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงกำร : ............................................................................................................................. ................. 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส ำนัก/กอง ............................................................................................................................. ...... 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่เลือก 
ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต.   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ส่วนที่  4 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำอบต. 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.และประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต. 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – กันยายน  ๒๕60 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
๒.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕9)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕60) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕60)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕60) 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี   
3.จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี 
 

      ปีท่ี 1  2560 ปีท่ี 2  2561 ปีท่ี 3  2562 รวม 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

      โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 114 130,180,000 92 108,330,000 92 106,500,000 285 345,010,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 6 180,000 6 180,000 6 180,000 18 540,000 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 39 13,500,000 38 13,500,000 38 13,500,000 114 40,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

17 6,294,000 17 6,294,000 17 6,294,000 51 18,884,400 

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 3,190,000 7 3,190,000 7 3,190,000 21 9,570,000 

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 47 12,187,800 31 10,364,000 31 10,364,000 108 32,875,800 

         
รวม 230 165,531,800 191 141,858,000 191 140,028,000 597 447,417,800 
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รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2560 -

2562 

จ านวน
งบประมาณ 

 

โครงการที่
ขออนุมัติ
งบประมา
ณ ปี 2560 

 

อนุมัติ
งบประมาณปี 

2560 
 

โครงการที่
ด าเนินการตาม
แผนปี 2560 

 

 

จ านวน
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

114 130,180,000 19+17 19,164,400 30 14,689,200 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

6 180,000 5 140,000 3 142,483 

3. การพัฒนาด้านสังคม 39 13,500,000 23 12,348,100 12 10,942,882 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17 6,294,000 13 3,693,300 11 3,440,083.76 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 3,190,000 5 2,387,996 4 1,488,412 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ 

47 12,187,800 47 8,309,484 39 8,147,673.01 

รวม 230 165,531,800 129 46,043,280 99 38,850,733.77 

 

-  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี 2560     จ านวน        230     โครงการ 
- จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานปี 2560  จ านวน        129     โครงการ 
-  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง         จ านวน        99     โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ     76.74 
-   จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน        30     โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ   23.25 
 -  จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี   2560   จ านวน          46,043,280       บาท 
 -  จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง                    จ านวน        38,850,733.77   บาท 
               คิดเป็นร้อยละ     84.37
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5.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) และ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔     ครั้งที่ ๒/2560 
      จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ์ ที่เสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ ที่มีการยกเลิก ทั้งหมด 

  
 

      ด าเนินการ ด าเนินการ     

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

30 83.33 - - 6 16.66 - - 36 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 3 60 - - 2 40 - - 5 100.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 12 52.17 - - 11 47.82 - - 23 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

11 84.61 - - 2 15.38 - - 13 100.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 80 - - 1 20 - - 5 100.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 39 82.97 - - 8 17.02 - - 47 100.00 

 รวม 99 76.74 - - 30 23.25 - - 129 100.00 

หมำยเหตุ      โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562       จ ำนวน   192     โครงกำร 
                  โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)เพิ่ม 1 ลด 4            จ ำนวน   189     โครงกำร   
                  โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)เพิ่ม 32 ลด 11         จ ำนวน   210    โครงกำร 
                  โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)เพิ่ม 5   จ ำนวน    215    โครงกำร            
                  โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)เพิ่ม 15                   จ ำนวน   230    โครงกำร 
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 6.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี  2560    
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม กันเงิน 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 4,875,700 - 6,098,500 - 3,715,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 142,483 - - -   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 10,942,882 - - -   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

3,440,083.76 - - -   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,488,412 - - -   

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 8,147,673.01 - - -   

 รวม 29,037,233.77 - - -   
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 7. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี  2560 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

       
รวมท้ังสิ้น   

   
หมำยเหตุ  งบประมาณท่ีได้รับ  เป็นเงิน    
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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    สรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะม. 6 389,000 388,000 
2.โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนม.5 405,000 404,000 
3.โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะม.2-5 436,000 435,000 
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาถึง ม. 1 76,000 75,700 
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประทุมฯ 318,000 317,500 
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ร้านเอกมอเตอร์ไซด์ม.6 1,510,000 1,506,000 
7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางสมจิต ซุ้นเจริญ ม.4 336,000 335,500 
8.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพะยอม ม.3 1,150,000 1,126,000 
9.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางละเอียด ธาราชมภู ม. 1 250,000 249,000 
10.โครงการฝังท่อระบายน้ าบ้านนายสุวรรณ โตสงวน ม. 2 170,000 169,500 
11.โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล.ใต้ถนนสายบ้าน
นายสมนึก ภุมมาลา ม. 5 

50,000 49,500 

12.โครงการชุดลอกคลองบางช้าง ม. 4 ผู้ใหญ่ไมตรี ม. 6 270,000 269,000 
13ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 735,000 51,000 

2. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป 

40,000 21,026 

2.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการและเสริมสร้างกลุ่มสตรี 

60,000 21,457 

3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 
3. การพัฒนาด้าน
สังคม 

1. โครงการรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ 

30,000 4,440 

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,096,000 8,776,300 

3. เบี้ยผู้พิการ 1,881,600 1,655,200 

4.เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 30,000 6,000 

5.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 250,000 250,000 

6.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  145,000 450 

 7.   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง 40,000 40,000 



39 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 8. โครงการอบต. ใส่ใจร่วมต้านภัยจากโรคเอดส์ 20,000 7,106 

  9.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือศักยภาพผู้สูงอายุ 150,000 50,263 

10.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบองค์รวม 

95,500 27,563 

11.เครื่องออกก าลังกาย 115,500 115,500 

 12. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไซเรนรถตรวจการณ์ 15,000 14,500 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1 อุดหนุนส่วนราชการ(ค่าจ้างครู) 324,000 324,000 

2. โครงการศีล 5 สร้างความสามัคคีในต าบล 20,000 15,310 

3. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของ ศพด. 465,500 465,500 
4.ค่าอาหารเสริม (นม) 1,023,300 773,921.76 
5. ค่าอุดหนุนส่วนราชการ(ค่าอาหารกลางวัน) 1,756,000 1,736,000 
6.โครงการสืบสานกิจกรรมลอยกระทง 20,000 6,660 
7.โครงการจัดงานถวายพระราชกุศลฯ 80,000 63,958 
8.แห่เทียนจ าน าพรรษา 2,000 1,900 
9.โครงการส่งเริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนภายใน รร.ต าบล
คลองใหม่ 

80,000 39,182 

10.สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10,000 9,896 
11.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็กฯ 5,000 3,756 

5. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการBig Cleaning day 8,000 5,414 
2.  ค่าท้ิงขยะมูลฝอย 1,800,000 1,351,205 

3. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ รีไซเคิล 27,000 20,207 

4.ค่าวัสดุถังขยะพลาสติก 120,000 117,000 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ส านักปลัด    
1.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 54,800 
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ค่าใช้สอย) 170,000 150,100 
3.ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 142,006 
4.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000 46,556.80 
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5. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 30,000 4,875 
5.ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภา 10,000 3,600 
6.ค่าเดินทางไปราชการ 60,000 55,580 
7.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 92,146.58 
8.วัสดุส านักงาน (ค่าวัสดุ) 200,000 67,717.90 
9.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,378 
10.วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000 87,950 
11.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 2,110 
12   วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 4,791 
 13.วัสดุอื่น 20,000 3,300 
14.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 85,010 
15..ค่าไฟฟ้า 350,000 201,655.75 
16..ค่าโทรศัพท์ 43,000 42,267.33 
17.ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 38,000 21,560.88 
16.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 9,184.30 
17.อุดหนุนข้อมูลข่าวสารอ าเภอสามพราน 19,000 19,000 
18.โครงการประชาคมและทบทวนแผนชุมชนเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 4,388 

 19.  โครงการประชาคมประจ าเดือน 30,000 12,500 
 20. ค่าปรับปรุงWebsite 10,000 4,815 
 21.  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 25,000 16,916 
  22. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ 300,000 105,096 
กองคลัง (ค่าใช้สอย)   
   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 80,000 36,800 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 20,000 7,136 
23.โครงการจ้างเหมาแรงงานพนง.จัดเก็บรายได้ 78,000 59,100 
24.ค่าไปรษณีย์ 30,000 16,003 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ค่าตอบแทน) 15,000 12,225 
25.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ 30,000 5,000 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

  วัสดุส านักงาน(ค่าวัสดุ) 100,000 52,678.50 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 32,030 

  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 20,000 1,500 

  วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 5,850 

26. ครุภัณฑ์ส านักงานเก้าอีมีพนักพิง 8,800 8,400 

27. ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 12,800 12,100 

กองช่าง (ค่าใช้สอย)   

  28. จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 7.5 แรงม้า 380โวลต์ 75,000 75,000 
  29  จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 10 แรงม้า 380โวลต์ 90,000 90,000 
  30   จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 3 แรงม้า 220โวลต์ 80,000 80,000 
  31  จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 5 แรงม้า 380โวลต์ 100,000 100,000 
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 268,161 
 32. ค่าวัสดุก่อสร้าง 300,000 235,984 
  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 474,500 423,875 
 33. วัสดุประปา 759,996 756,336 
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 17,477 
  ค่าวัสดุส านักงาน 30,000 23,848 
   ค่าลงทะเบียน 50,000 2,000 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 920,000 604,605.27 
   ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 124,000 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 20,330 
 34.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 91,690 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 18,550 
  วัสดุการเกษตร 100,000 83,015 
  .สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,800,000 2,500,929.31 
  เครื่องปรับอากาศ 37,000 37,000 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000 21,000 
กองสวัสดิการฯ   
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,500 5,400 
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 30,000  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 10,513 
กองการศึกษาฯ   
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 79,500 70,700 
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,500 1,690 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 15,000 5,060 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,500 
 ค่าไฟฟ้า 95,000 89,081.39 
35. ติดตั้งก้ันห้องเรียนกระจกอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง 150,000 141,400 
36. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 161,500 161,500 
37.ค่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 29,000 29,000 
38.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 17,000 17,000 
39.เงินสมทบประกันสังคม 200,000 184,993 
40.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ท้องถิ่น 

537,648 349,908 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

    สรุปผลการด าเนินงาน 
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสง่า
จากบริษัทธาราทอง จ ากัด- บริษัท ท ามาทวีผล หมู่ที่ 1 

830,000 826,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. ซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (ต่อจาก
เดิม) 

1,300,000 1,241,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. ซอยปรางทอง หมู่ที่ 3 

1,500,000 1,475,000 

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงเปราะ หมู่ที่ 4 

310,000 309,000 

โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง 
เรียบถนนซอยลุงเปราะ หมู่ที่ 4 

190,000 189,500 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุง
เซี้ยง หมู่ที่ 5 

410,000 409,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สง่า กังใช้ง้วน หมู่ที่ 5 

370,000 369,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุง
ทองขัน สวัสดิแพทย์ หมู่ที่ 5 

330,000 329,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้า
สมจิตร ศรีต่างวงษ์ หมู่ที่ 5 

320,000 319,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สังวาล ภิรมย์นา หมู่ที่ 5 

270,000 269,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. สายบ้านนายเอกมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ 6 
(ต่อจากเดิม) 

1,100,000 1,095,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 1  500,000 500,000 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

    สรุปผลการด าเนินงาน 
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 2 500,000 493,000 
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 3 500,000 498,000 
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 4 500,000 499,000 
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 5 500,000 494,000 
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPEหมู่ที่ 6 500,000 499,000 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 
ล ำดับ วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มี
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  
เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี      

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐  กันยายน   ๒๕60 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบตั ิ ของโครงการที ่

อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 114 30  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 6 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 39 12  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

17 11  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 4  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่ดี 47 39  

รวม 230 99  

หมำยเหตุ 
   โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 192   โครงการ 

โครงการตามแผนด าเนินงาน ปี2560  จ านวน 129   โครงการ 

เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1-4/2560 
 

38 
 

 
รวม             230   โครงกำร 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ส่วนท่ี  5 
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย                   
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600  ลงวันที่ ๒9  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี  ใน
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำร  ส ำหรับแผนพัฒนำสำมปีเพื่อควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้  
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

๒.  ผลกำรประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ส ำหรับแผนพัฒนำสำมปีเพื่อควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน                        

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 59 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน                        
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 

5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 

5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 96 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.สรุปสถานการณ์การ 
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน 
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ 
ส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นทีต่้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก ่S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก 
สภาพการณ ์2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก 
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการ
สาธารณะ 
 
 

10 10 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัต ิ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป 
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด 
ไว้เท่าไหร ่จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถ 
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
 

10 9 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัต ิ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที ่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 9 

4. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
 

10 9 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต 

60 
5 

59 
5 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของอบต.คลองใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือน เมษายน  ถงึ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี 
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 จ านวนวัตถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 
 
 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล 
ระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตัิได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

3 5 

5.4 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(3 ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time) 
 

3 3 

5.6 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 
จัดทาโครงการได้แก ่1) ความประหยัด (Economy) 2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) 
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4 4 

5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

5 4 

5.8 มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา 3 ปีย้อนหลัง ตาม 
ความเป็นจริง 
 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเปน็ 
จริง กรณีม ี2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีม ี1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน 
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว ้3 ปี 

3 3 

5.9 โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา 3 ปี ทุก 
โครงการ 
 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง 3 ปี ทุก 
โครงการ 

5 5 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5 .10 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้
 

5 5 

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได ้
ถูกต้องตามหลักของการ 
จัดท าโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

4 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ สอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้ 
ตามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้

5 5 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์

5 5 

5 .14 หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง 
กับ แบบ ยท . 03 และ 
แบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ       
ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

 รวมคะแนน 100 96 
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กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  จึง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕60  ด้วยระบบ e-plan  และระบบ e- laas ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
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ส่วนท่ี  ๖ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจ   

หลักกำรและเหตุผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน

ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุง
และพัฒนาให้ดีขึ้น อีกท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม ่(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  จะต้องมี
การประเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  จึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมเนื่องจากมีเรื่อง
ร้องเรียนบ้าง แต่ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
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