
 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  อ าเภอสุวรรณคุหา  จังหวดัหนองบัวล าภ ู
 

----------------------------------- 

ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
ที่ต้ัง  ต าบลนาสีต้ังอยู่ในพื้นท่ีระหว่างแนวรอยต่อระหว่างอ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม และอ าเภอสุวรรณคูหา ต าบล
นาสี   อยู่ห่างจากอ าเภอสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา ประมาณ  7  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียงดังนี้ 
 

 

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ต าบลสามัคคี  อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับ เขตเทศบาลต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา    

จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดกับ ต าบลจ าปาโมง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี    

และต าบลกุดผ้ึง อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู   

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ต าบลดงมะไฟ  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด     
หนองบัวล าภู 



 
 

 

เนื้อที่   ต าบลนาสีมีพื้นท่ี ประมาณ  81  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  44,435  ไร ่และสามารถแยกเป็น
รายละเอียดได้ดังนี้  พื้นท่ีท าการเกษตร  35,199  ไร่ แบ่งเป็น 

  -  พื้นท่ีท านา  18,726 ไร ่
  -  พื้นท่ีไร่  7,425   ไร่ 
  -  พื้นท่ีสวน  7,427   ไร่ 
  -  พื้นท่ีเล้ียงสัตว์  1,401   ไร่ 

   พื้นท่ีประมง  400   ไร่ 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
1 ความลาดชัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบสูง พื้นท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีภูเขาสูงสลับเนินเขาเต้ีย 

ๆ และบางส่วนมีความลาดชันอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณบ้านพิทักษ์พัฒนา บ้านสุรินทร์พัฒนา 5 – 10 เปอร์เซ็น 

2  ท่ีราบส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบลนาสี  ได้แก่ บ้านนาสี หมู่ 1 บ้านขาม หมู่ 2  บ้านศรี
วิไล หมู่ 8 บ้านนานิคม หมู่ 10 

3  ลูกคล่ืนลอนต้ืน ลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนของต าบลนาสี  เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนสลับกับพื้นท่ีสูงชันพบมากใน
พื้นท่ี บ้านหินฮาว หมู่ 4  บ้านซ าภูทอง หมู่ 9 บ้านน้ ากง หมู่ 11 บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 บ้านห้วยหันพัฒนา 
หมู่ 14  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

-  อุณภูมิต่ าสุดในฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ ์)  อยู่ระหว่าง 15 – 18 องศาเชลเชียส  
-  อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม)  อยู่ระหว่าง 37 – 42 องศาเชลเชียส 

-  ปริมาณน้ าฝนในฤดูฝน    (มิถุนายน – กันยายน ) อยู่ระหว่าง 1,500 – 1,800  มิลลิเมตร   
 

เดือน 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ปริมาณน ้าฝน 

รวม สูงสุด ต ้าสุด 

มกราคม  2558 33.0 12.0 13.9 

กุมภาพันธ์  2558 39.0 16.0 47.9 

มีนาคม  2558 39.0 22.0 32.5 

เมษายน  2558 41.0 17.0 75.9 

พฤษภาคม  2558 39.0 21.0 62.1 

มิถุนายน  2558 39.0 24.0 75.1 

กรกฎาคม  2558 39.0 23.0 399.8 

สิงหาคม  2558 36.0 23.0 284.7 

กันยายน  2558 35.0 24.0 325.8 

ตุลาคม  2558 34.0 21.0 86.2 

พฤศจิกายน  2558 35.0 20.0 45.1 

ธันวาคม  2558 34.0 15.0 14.5 



 
 

 

  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและ
เพาะปลูกข้าว ปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง   

ดิน  ลักษณะของดินในเขตอบต.นาสี  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร  พื้นท่ีท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีต้ังหน่วยงานของรัฐ  พื้นท่ีสวนสาธารณะ/นันทนาการ  พื้นท่ี
พาณิชกรรม  พื้นท่ีพักอาศัย  พื้นท่ีต้ังสถาบันทางศาสนา  และพื้นท่ีอื่นๆ 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า, ล าห้วย    3   สาย 

บึง หนอง  คลองและอื่นๆ   4   แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

อ่างเก็บน้ า    1 แห่ง 
ฝาย     7 แห่ง 
ระบบประปาหมู่บ้าน           14 แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

 ต าบลนาสีแบ่งออกเป็น  14  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 
12 หมู่บ้าน  นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี (เขตเทศบาลต าบลสุวรรณคูหา) จ านวน  2 หมู่บ้าน คือ บ้านนา
ตาแหลว หมู่ 3   บานโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 / หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีบางส่วน คือ บ้านดง
ยาง หมู่ 6 บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 หมู่บ้าน   จ านวนหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  มี 12 
หมู่บ้านดังต่อไปน้ี 

 -  หมู่ท่ี  1  บ้านนาสี  จ านวน  138  ครัวเรือน     นายชัยณรงค์ ยาพันธุ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  2  บ้านขาม  จ านวน    72  ครัวเรือน     นายจีรพงษ์  มาลี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  4  บ้านหินฮาว  จ านวน  198  ครัวเรือน     นายประจวบ รุ้งแสง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  6  บ้านดงยาง  จ านวน    38  ครัวเรือน     นายจรัญ  เสียวสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  7  บ้านคูหาพัฒนา จ านวน  121  ครัวเรือน     นายธีรพล  พลดงนอก เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  8  บ้านศรีวิไล  จ านวน  106  ครัวเรือน     นายมนตรี  โสภา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  9  บ้านซ าภูทอง  จ านวน  149  ครัวเรือน     นายประสิทธิ์  ไชยศรี เป็นก านันต.นาสี 

 -  หมู่ท่ี  10  บ้านนานิคม จ านวน  110  ครัวเรือน     นายแปง บุญประกอบ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  11  บ้านน้ ากง  จ านวน  234  ครัวเรือน     นายจันดา นักเทศก์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ท่ี  12  บ้านพิทักษ์พัฒนา จ านวน  131  ครัวเรือน     นายประมวย  สมอ่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน 



 
 

 

 -  หมู่ท่ี  13  บ้านสุรินทร์พัฒนา จ านวน    81  ครัวเรือน     นายสง่า วงศ์ยะมาตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

          -  หมู่ท่ี  14  บ้านห้วยหันพัฒนา จ านวน  130  ครัวเรือน     นายสุริยันต์ พูดเพราะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน       

  2.2 การเลือกต้ัง  
     การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  หากมีการ
เลือกต้ังในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  1  คน  จะมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมุ่บ้านละ  2  คน  12  หมู่บ้าน  รวมเป็น  24  คน   แบ่งเป็น 1 เขต
เลือกต้ัง  12  หน่วย 

คณะผู้บริหาร 

นายวิเชียร  พูดเพราะ  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

นายดวงสี ทิพย์สุวรรณ  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

นายสัญญา  ดวงแก้ว  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

นางอุมาพร  วรรณวงศ์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาส ี

 หมู่ท่ี  1  บ้านนาสี  นายญาณวัฒน์ รักษาภักดี  

นายสมควร  รัตนประเสริฐ 

 หมู่ท่ี  2  บ้านขาม  นายรังสันต์ อ ามาตย์หิน 

 หมู่ท่ี  4  บ้านหินฮาว  นางสงกรานต์  พินิจมนตรี  
นายสมพร  กุลโคตร 

 หมู่ท่ี  6  บ้านดงยาง  นายประสิทธิ์ นามโคตร   
นายจันทร์เทียม  บุญฮวด 

 หมู่ท่ี  7  บ้านคูหาพัฒนา  นางเฉลิม  วรรณประเสริฐ   
นางกองจันทร์ จันทร์ชา 

 หมู่ท่ี  8  บ้านศรีวิไล  นายสถิตรัตน์  พาไสย์  

นางสมหวัง  จันทมณี 

 หมู่ท่ี  9  บ้านซ าภูทอง  นายอ้น  บุตรกุล  

นางปริชาติ  ลาดสีสม 

 หมู่ท่ี  10  บ้านนานิคม  นายสุวรรณ แพงวงษ ์

 หมู่ท่ี  11  บ้านน้ ากง  นายกิตติพงษ์  กองกะมุด  

นายสมชาย  ศรีพุทธา 

 หมู่ท่ี  12  บ้านพิทักษ์พัฒนา นายสุวิต  ศรีหอม  

นายบุญเพ็ง  วงษ์ดินด า 
 หมู่ท่ี  13  บ้านสุรินทร์พัฒนา นางพัชราพร กิ่งมาลา  

นายธงชัย  ค าภูกุล 



 
 

 

 หมู่ท่ี  14  บ้านห้วยหันพัฒนา นายสุพิศ กุลโคตร  

นายบุญหลอง โยธาวงษ ์

 

 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของ อบต.นาสี 

อบต.นาสี 
คณะผู้บริหาร สภาอบต. 

นายสมชาย  ศรีพุทธา 

ประธานสภาฯ 

นายวิเชียร  พูดเพราะ 

นายก อบต.นาสี 

นายจันทร์เทียม  บุญฮวด 

รองประธานสภาฯ 

นายสัญญา  ดวงแก้ว 

รองนายก อบต.นาสี 
นางอุมาพร  วรรณวงศ ์

เลขานุการนายกฯ 

นายนิติพัฒน์  จันทร์ค้า 
ปลัด อบต. สมาชิกสภาฯ 

จ้านวน  22  คน 

นายดวงศรี  ทพิย์สุวรรณ 

รองนายก อบต.นาสี 

นางนิยดา  จวงโส 

รองปลัด อบต. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร  

มีจ านวนครัวเรือน    1,506  ครัวเรือน   
     มีจ านวนประชากรท้ังหมด   5,709  คน  แยกเปน็    
     ประชากรชาย   จ านวน  2,913  คน 

     ประชากรหญิง  จ านวน  2,796  คน  

     มีความหนาแน่น เฉล่ีย   70.07  คน  ต่อตารางกิโลเมตร   

     แยกเป็นรายหมู่บ้านดังต่อไปนี้  เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาส ี

 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 
1 บ้านนาสี 138 276 264 540 

2 บ้านขาม 72 141 156 297 

4 บ้านหินฮาว 198 381 361 742 

- งานธุรการ 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานสถานที และไฟฟ้า
สาธารณะ 

- งานเคหะและชุมชน 

- งานแผนที ภาษี 

- งานประปา 

- งานธุรการ 

- งานธุรการ,งานแผนที ภาษี 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานผลประโยชน์ 

 

 

นายสิทธิพล  สงนอก 

รักษาราชการ ผอ.กองช่าง 
นางวภาภรณ์ ชาติค้าดี 

รักษาราชการ ผอ.กอง
คลัง

นางสาวปริดา มณีนภัสสร 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- งานบริการสาธารณะ 

- งานวางแผนสถิติด้านสงเคราะห ์

- งานพัฒนาสังคม 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

- งานแผนงานสาธารณสุข 

งานส่งเสริมสุขภาพ  
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

- งานสัตวแพทย์ 

งานสุขาภิบาลและอนามัย 

สิ งแวดล้อม 

- งานรักษาความสะอาด 

- งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

 

นายศักด์ิดา  ภาชู 
หน.ส้านักปลัดฯ 

- งานธุรการ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั นคง 
- งานการเจ้าหน้าที  
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานนิติการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานจัดท้างบประมาณ 

- งานบริหารงานทั วไป 

- งานการเกษตร 

-งานการศึกษา 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 

               ***ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา ณ เดือน ตุลาคม 2559 

 

 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 735 คน  719 คน  อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  1,776 คน  1,936 คน  อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 285 คน  258 คน  อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,796 คน  2,913 คน  ทั้งสิ้น 5,709 คน  
 

 
 
 
 
 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษา             2 แห่ง ได้แก ่

- โรงเรียนบ้านนาสี  จ านวนนักเรียน    96  คน 

- โรงเรียนหินฮาวน้ ากงวิทยา จ านวนนักเรียน  344  คน 

6 บ้านดงยาง 38 54 41 95 

7 บ้านคูหาพัฒนา 121 200 174 374 

8 บ้านศรีวิไล 106 220 207 427 

9 บ้านซ าภูทอง 149 287 262 549 

10 บ้านนานิคม 110 194 181 375 

11 บ้านน้ ากง 234 471 486 957 

12 บ้านพิทักษ์พัฒนา 131 218 222 44170 

13 บ้านสุรินทร์พัฒนา 81 141 134 275 

14 บ้านห้วยหันพัฒนา 130 330 308 638 

รวม 12  หมู่บ้าน 1,478 2,898 2,778 5,709 



 
 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา             1 แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

- โรงเรียนหินฮาวน้ ากงวิทยา จ านวนนักเรียน  126  คน 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลนาสี           1    แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลนาสี บ้านซ าภูทอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (ศพด.)              1  แห่ง  แยกเป็น  3  สาขา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  สาขาบ้านซ าภูทอง  จ านวน  66  คน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี สาขาบ้านนาสี        จ านวน  39  คน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี สาขาบ้านหินฮาว     จ านวน  54  คน 

   
  4.2 สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนสมบูรณ์  
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินฮาว 
    อัตราการมีและใช้ส้วมสาธารณะ  100% 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- จุดตรวจประจ าต าบล              5  แห่ง 
- สถานีดับเพลิง/รถดับเพลิง    1   แห่ง 

       พนักงานดับเพลิง  จ้านวน  2  คน 

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ้านวน   90  คน 

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที ผ่านมา   จ้านวน    1  ครั ง 

-   หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)1      แห่ง  คือหน่วยอ่างเก็บน้ าบ้านหินฮาว 

  4.3 การสังคมสงเคราะห์  
   1) ผู้สูงอายุ (อายุ 60ปี ข้ึนไป)    จ านวน  532   คน 

2) ผู้พิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   จ านวน  156   คน 

3) ผู้ป่วยเอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จ านวน  17   คน 

4) เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี)    จ านวน 1,454  คน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

การคมนาคม 

ทางหลวงแผ่นดิน/ ทางลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน    3      สาย 

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน              45   สาย 

ถนนลูกรังเช่ือมระหว่างหมู่บ้านต าบล   44   สาย 

หมู่บ้าน ลาดยาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 

(สาย) 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ลูกรัง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 



 
 

 

บ้านนาสี 1 3,000 3 800 2 3,200 

บ้านขาม -   - 5 860 2 5,350 

บ้านหินฮาว -   - 3 1,268 6 8,700 

บ้านดงยาง -   - - - 1 1,500 

บ้านคูหาพัฒนา 1 6,000 5 660 4 1,930 

บ้านศรีวิไล -   - 3 800 5 10,000 

บ้านซ าภูทอง -   - 6 1,600 4 5,900 

บ้านนานิคม -   - 1 500 3 4,800 

บ้านน้ ากง 1 1,000 7 1,940 4 7,950 

บ้านพิทักษ์พัฒนา -   - 7 2,750 7 11,400 

บ้านสุรินทร์พัฒนา -   - 4 1,400 5 7,100 

บ้านห้วยหันพัฒนา -   - 1 300 - - 

รวม 3 10,000 45 12,878 44 73,830 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2 การไฟฟ้า    
-  จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าในเขตอบต.นาสี   จ านวน  1,506 ครัวเรือน 

-  ร้อยละพื้นท่ี  ท่ีมีไฟฟ้าใช้  ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตอบต.  100  % 

-  จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ครบทุกหมู่บ้านในเขตอบต.   

  5.3 การประปา 
       มีระบบประปา  ครบทุกหมู่บ้าน       จ านวน    12   หมู่บ้าน  

 -  ระบบประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาสี   จ านวน       7   หมู่บ้าน 

  จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา        จ านวน  815  ครัวเรือน 

-  ระบบประปาท่ีหมู่บ้านดูแลเอง    จ านวน       5  หมู่บ้าน 

  5.4 โทรศัพท์  
    -  ปัจจุบันประชาชนทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
 
 



 
 

 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด  ได้แก่  ไปรษณีย์สุวรรณคูหา  ต้ังอยู่ อ าเภอสุวรรณคูหา  ห่างจาก
ต าบลนาสี  ประมาณ  7  กิโลเมตร 
                หอกระจายข่าวในพื้นท่ี  ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100  เช่น  ประชาสัมพันธ์หอกระจาย
ข่าวท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
    ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืช ได้แก่ การท า
นา ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ยางพารา ปาล์ม และพืชไร่อื่น ๆ เล้ียงสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงโค กระบือ 
การเล้ียงสุกร เล้ียงไก่เป็ด การเล้ียงสัตว์น้ าในสระน้ าขนาดเล็ก  ฯลฯ  อาชีพรับจ้างและค้าขายเป็นอาชีพรองลงมา  

  6.2 การประมง  
    ต าบลนาสี  มีการประมง คือ เล้ียงปลา  เล้ียงกบ  ในทุกหมู่บ้านของต าบล 

  6.3 การปศุสัตว์  
    ต าบลนาสี  มีการปศุสัตว์  คือการเล้ียงโค  กระบือ  เล้ียงสุกร  ในทุกหมู่บ้านของต าบล 
 
  6.4 การบริการ  
  โรงแรม/ท่ีพัก    1   แห่ง 
  ปั้มน้ ามัน    2   แห่ง 
  ถังบนดิน(แบบหลอด)   4   แห่ง 
  โรงสีขนาดเล็ก    14   แห่ง  

สถานบริการเกี่ยวกับ  Internet     10        แห่ง 

  6.5 การท่องเที่ยว   
- แหล่งท่องเท่ียวมีโบราณสถาน ได้แก่ วัดถ้ าสุวรรณคูหา  หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  

พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอสุวรรณคูหา ต้ังอยู่ท่ีบ้านคูหาพัฒนา  หมู่ท่ี 7  
ต าบลนาสี  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์และเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวอ าเภอสุวรรณคูหามากราบไหว้บูชา  และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลท่ีสวยงาม  
มีงานประเพณีท้องถ่ิน คือบุญข้าวจี่ใหญ่ บรวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  จัดข้ึนเป็น
ประจ าในวันข้ึน  13  ค่ า  เดือน 3  ของทุกปี  และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ 

- มีอ่างเก็บน้ าบ้านหินฮาว  เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ควรมีการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  6.6 อุตสาหกรรม  
    ต าบลนาสี  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  จ านวนกลุ่ม  จ านวน 22    กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่ม 



 
 

 

-  กลุ่มอาชีพ  จ านวน  10     กลุ่ม 

-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน  12    กลุ่ม 

 
  6.8 แรงงาน  
    แรงงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่รับจ้างท่ัวไป แรงงานบางส่วนไปท างานต่างถ่ิน 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   .................................................................................................................................................... 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   .................................................................................................................................................... 
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   .................................................................................................................................................... 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
   .................................................................................................................................................... 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน   17 แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
       ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

- ประเพณีวันข้ึนปีใหม่  (ธันวาคม – มกราคม) 
- ประเพณีบุญข้าวจี่ (กุมภาพันธ์ )  
- ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)  
- ประเพณีบุญบั้งไฟ (พฤษภาคม)  
- ประเพณีเข้าพรรษา ( กรกฎาคม ) 
- ประเพณีออกพรรษา ( ตุลาคม-พฤศจิกายน ) 
- ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน) 
- ประเพณีบุญกฐิน ( พฤศจิกายน – ธันวาคม) 

 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
    ภูมิปัญญาท้องถ่ินของประชาชนการใช้สีธรรมชาติมาย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ  
ภาษาถ่ินท่ีใช้คือภาษาอีสาน 

  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านคูหาพัฒนา  หมู่ท่ี 7   
     ผ้าไหมแพรวา  ของกลุ่มแม่บ้านซ าภูทอง  หมู่ท่ี 9 
     ผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่มบ้านนานิคม  หมู่ท่ี 10 
     ข้าวเกรียบสมุนไพร บ้านศรีวิไล  หมู่ท่ี 8 



 
 

 

     กล้วยฉาบ  บ้านนาสี  หมู่ท่ี 1 
     ขนมทองม้วน  บ้านขาม  หมู่ท่ี 2 
     ประดิษรถไม้ จากเศษไม้ท่ีเหลือใช้  บ้านพิทักษ์พัฒนา  หมู่ท่ี 12 
    ผ้าห่มจากเศษผ้า  บ้านห้วยหันพัฒนา  หมู่ท่ี 14 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้ า 

ต าบลนาสีมีล าห้วยไหลผ่านจ านวนหลายล าห้วยจึงเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม 
มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง อ่างเก็บน้ าบ้านหินฮาว ควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 

ขยะ 
  1)  ปริมาณขยะท่ีด าเนินการก าจัด    2   ตัน/วัน  
  2)  รถยนต์ท่ีใช้ในการจัดการมูลฝอยแยกเป็นชนิดต่างๆ  จ านวน  1  คัน  ดังนี้  

รถเก็บขยะมูลฝอย ชนิดเปิดข้างเทท้าย  ขนาดความจุ  14  ลบ.หลาหรือ (10.71ลบ.ม.)    
จ านวน  1  คัน 

3)  ท่ีดินส าหรับก าจัดขยะท่ีก าลังใช้   จ านวน   5  ไร่   ต้ังอยู่ท่ีบ้านน้ ากง   หมู่ท่ี 11  ต าบล 

     นาสี  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู  
 

การคลังท้องถ่ิน  -  การบริหารรายรับ-รายจ่าย  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง  พ.ศ.  2555 - 
2559 

รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

รายรับ 18,649,978.17 22,854,247.25 22,154,318.04 22,532,422.25 22,479,935.64 

รายจ่าย 16,030,000.95 19,066,544.05 21,514,296.94 22,527,936.40 22,331,553.78 

   

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  อบต.นาสี  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงานอบต.เช่น  

         1.  การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
           2.  การอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี 

 3.  ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ 

                              4.  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกต้ัง   ตลอดจนรายงานความเคล่ือนไหว / ภารกิจของอบต. 

 5.  การจัดท าวารสารและแผ่นพับ  เผยแพร่กิจการอบต. 
 6.  การจัดงานประเพณี  และงานกีฬา/นันทนาการ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ

ให้ประชาชน  ชุมชน / หมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรม 

 7.   เปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็น และกิจกรรมด้านอื่นๆ 

 8.   การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 



 
 

 

 9.   การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีส่งเรื่องในตู้รับความคิดเห็น 

10.  จัดต้ังคณะกรรมการชุมชน  ฯลฯ 

  การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน: อบต.นาสี 
ได้ด าเนินการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ประชาชนไว้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีเหตุเกิดข้ึน 
ทางอบต.นาสี  ก็มีความพร้อมในการอ านวยการ  เพราะอบต.มีอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น  มีรถยนต์ดับเพลิง  
จ านวน  1  คัน  รถกู้ภัย จ านวน 1 คัน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้การช่วยเหลือ 
จ านวน  6  คน เช่น จัดซ้อมแผนดับเพลิงของเจ้าหน้าท่ี   
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  

 

 

 

 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 
– 2558)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ข้ึนมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561)(พ.ศ.
2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ี ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  
รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้      

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
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1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

37 17 8,876,00
0 

7,4
85,
000 

51.81 5
2 

10 2,920,
000 

1,911,
976 

15.5
7 

70 29 12,85
4,000 

2,345,
500 

7.29 162     

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 2 40,000 0. 0 1
5 

5 110,0
00 

0 0 7 5 150,0
00 

56,06
0 

0.17 24     

3. การพัฒนา
ด้านสังคม 

136 52 18,890,7
20 

6,5
07,
107 

45.07 1
2
6 

47 29,97
7,960 

10,02
9,226 

81.6
4 

72 59 34,00
1,902 

28,66
2,913 

89.1
1 

261     

4. การพัฒนา
ด้านการเมือง

113 60 3,016,15
0 

455
,20

3.15 1
2

48 3,043,
270 

342,1
65 

2.79 71 54 9,431,
300 

1,100,
770 

3.42 156     

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2557 – 2560) 



 
 

 

และการบริหาร 0 5 

5. การพัฒนา
ด้านทรัพยกร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
ท้องถิ่น 

7 2 1,300,00
0 

0 0.00 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11     

รวม                     

  
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ดังนี้   

1) เชิงปริมาณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2557)   

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  303  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  133 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  43.89 

   องค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 40 ข้ึนไป
ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  323  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   110  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  34.05 



 
 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป
ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2560) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   221  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   147  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  66.51 

   องค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ข้ึนไป
ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จ านวน   607  โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   220  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  36.24 

องค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   (2)  เชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสี  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  64.52  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  60.37 ความพอใจของ
ประชาชนมากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยท่ี  4.15  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ท่ีร้อยละ  80  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  53.28   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  56.97   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  52.19   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  



 
 

 

- พอใจสูงสุด    ร้อยละ 54.14   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  51.19  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  68.42   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  71.93   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  65.67   

ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ   71.56 

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  65.53  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  70 ข้ึนไป 

 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ดีข้ึน  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 

6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 

9.  ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความ
สะดวก 

 



 
 

 

 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมาในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

3. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีระบบระบายน้ าเพิ่มมากข้ึน 

4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการเฉล่ีย ร้อยละ 73.33  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 1. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วม
ขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 2. การพัฒนาเจริญข้ึนท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้าปาก  เป็นต้น 

 3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 4. การก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นท่ี
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ   

   

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา 
1)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะสามารถ

ด าเนินการได้  
อุปสรรค 

1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน
การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างย่ิง 

  



 
 

 

 

2)  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาของ 
ประชาชน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี   
   

 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี 
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(2)  การบริการประชาชน 

 1)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    

 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรย้ิมแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 

 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ 

 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ปัญหา 
1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
3)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 



 
 

 

  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ท้ังหมด  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    

6)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    

2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรย้ิมแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 

4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ 

5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปัญหา 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ 

เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  
 



 
 

 

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

3)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 

1)  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกล่ินเหม็น 

2)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจาย
ข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

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



 
 

 



 
 

 

  

ส่วนที่ 4ส่วนที่ 4  

การน าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปไีปสูก่ารปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ด้านบริหารทั วไป แผนงานบริหารงานทั วไป ส้านักปลัดเทศบาล  

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ส้านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส้านักปลัด 

แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการฯ ส้านักปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา ส้านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ด้านบริหารทั วไป แผนงานบริหารงานทั วไป ส้านักปลัด 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม ส้านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านสังคม 

ด้านการด้าเนินงานอื น แผนงานงบกลาง ส้านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการฯ 

ด้านบริหารทั วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานบริหารงานทั วไป กองวิชาการและแผนงาน  

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส้านักปลัด 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม ส้านักปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4  การ
พัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร 

ด้านบริหารทั วไป แผนงานบริหารงานทั วไป ส้านักปลัด 

กองวิชาการและแผนงาน 

กองคลงั 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส้านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา  
 

  

ส่วนที่ส่วนที่  44  

การน าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปไีปสูก่ารปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 



 
 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4  การ
พัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร 

ด้านบริหารทั วไป แผนงานบริหารงานทั วไป ส้านักปลัด 

กองวิชาการและแผนงาน 

กองคลงั 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส้านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา  

5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การ
พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ส้านักปลัด 

ด้านบริหารงานทั วไป แผนงานบริหารงานทั วไป กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

  

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 8 ส่วนราชการ  



 
 

 

 
 



 
 

 

  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

  

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           

           

           

           

           

รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 01 



 
 

 

 2. แบบ ผ.01 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.07 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

(ช่ือ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 

 2. แบบ ผ.02 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.01 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            

            

            

            

            

รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 02 



 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (ช่ือ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน......................................................................................................................................................... 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 2. ส าหรับ อบต./เทศบาล ให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับ  

  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ตามเวลาท่ีก าหนด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           

           

           

           

รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 03 



 
 

 

 3. ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการ 
  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาท่ีก าหนด 

 4. แบบ ผ.03 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดับอ าเภอ 

อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 
 

 

      ลงช่ือ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงช่ือ................................................ประธาน 

            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 
            ปลัด...............................................                                                                           นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

      ลงช่ือ...............................................................                                                                                           ลงช่ือ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 

ที่ ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               

               

รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 



 
 

 

            ท้องถ่ินอ าเภอ.....................................                                                                            นายอ าเภอ....................................... 
หมายเหตุ 1.  ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบตามแบบ 

 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            

            

            

            

            

รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 04 



 
 

 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เป็นแบบส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าโครงการท่ี อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การ 

  บริหารส่วนจังหวัด 

 2. แบบ ผ.04 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.03 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 (ช่ือ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เป็นแบบส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดท่ี อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           

           

           

รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 



 
 

 

  ราชการประจ าป ี

 2. ส าหรับ อบต./เทศบาลต าบล ให้เสนอผ่านอ าเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 3. ส าหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ.  และเมืองพัทยา เสนอผ่านจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 4. กรณี อปท.ไม่มีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไม่ต้องด าเนินการตามแบบน้ี 

 5. แบบ ผ.05 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แล้วแต่กรณี 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 (ช่ือ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           

           

           

           

           

แบบ ผ. 06 



 
 

 

 

หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเป็นการประมาณการท่ีอาจใช้จ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ในรูปของตัวเงิน) และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน 

  อื่นๆ แต่อย่างใด 

 2. แบบ ผ.06 ไม่สามารถน ามาต้ังจ่ายเป็นงบประมาณได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 3. แบบ ผ.06 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.05 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ช่ือ อปท.) ................................................................. 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ 
  1.1 แผนงาน.............. 
  1.2 แผนงาน.............. 
                ฯลฯ 

          

รวม           
2) ยุทธศาสตร์ 
  2.1 แผนงาน................ 
  2.2 แผนงาน................ 
                ฯลฯ 

          

รวม           
3) ยุทธศาสตร์ 
3.1 แผนงาน............... 
3.2 แผนงาน............... 

          

รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 07 



 
 

 

                ฯลฯ 
รวม           

รวมท้ังสิ้น           
 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบ ผ. ต่างๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดท้าย ผ.08) 
 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ช่ือ อปท.) ............................................................ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           

           

           

           

           

           

รวม ............... ............... ............... ...............  
 

หมายเหตุ 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 

แบบ ผ. 08 



 
 

 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
  ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 

 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิง่ของท่ีจัดเป็นวัสดุและ 

  ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นต้น 

 4. วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร ได้อะไรหรือใช้อะไร เป็นต้น 

 5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานท่ีต้ัง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 6. แบบ ผ.08 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.06 



 
 

 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4)  แบบเชิงเหตุผล 
(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเส่ียง       
(Risk Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
   
 
 
 
 



 
 

 

หลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอื่น ๆ 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
------------------------ 

1. แบบส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ตามแบบ ผ.01 ,
ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06, ผ.07 และ ผ.08 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ตามแบบ ผ.01, ผ.02, ผ04, ผ05, ผ.06,
ผ.07 และ ผ.08 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา ใช้กรอบแนว
ทางการเขียนโครงการตามแบบ ข้อ 1 และ 2 แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

    รายละเอียดโครงการล าดับท่ี ............. 
   (1) ช่ือโครงการ  
  (2) หลักการและเหตุผล  
  (3) วัตถุประสงค์  
  (4) เป้าหมาย/ผลผลิต  
  (5) พื้นท่ีด าเนินการ  
  (6) วิธีด าเนินการ  
  (7) ระยะเวลาด าเนินการ  
  (8) งบประมาณด าเนินการ  
  (9) ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
  (10) ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 3. การเรียงล าดับหรือการจัดหน้าส าหรับแบบ ผ. ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
  เริ่มต้นด้วย แบบ ผ.07 - ผ.01 – ผ.02 – ผ.03 – ผ.04 – ผ. 05 – ผ.06 – และจบท่ี ผ.08 

2. โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 กรณีตามแบบ ผ.02 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน นั้นต้อง 
 1. ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการท่ีขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า   
มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

3. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 



 
 

 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น ในการด าเนินการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยต้องแสดงเหตุผล ดังนี้ 
 1. การยกเว้น 

   1.1 เหตุแห่งการยกเว้นคืออะไร ถ้าไม่ยกเว้นจะเกิดผลเสียหายต่อราชการอย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบปุระเด็นหรือลักษณะของการยกเว้นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อยกเว้นแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอยกเว้น หากมีเวลาเกี่ยวข้อง ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด 
ถึงเวลาใด และต้องท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 

   1.5 กรณีอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

 2. ผ่อนผัน/ขยายเวลา 

   1.1 เหตุแห่งการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาคืออะไร ถ้าไม่ผ่อนผัน/ขยายเวลา จะเกิดผลเสียหายต่อ
ราชการอย่างไร ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบปุระเด็นหรือลักษณะของการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อผ่อนผัน/ขยายเวลาแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอเป็นเวลา ระยะเวลา ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด ถึงเวลาใด 
และต้องท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 

   1.5 กรณีอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

 3. เหตุอื่นๆ 

   3.1 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี ต้องมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือกรอบของแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดด้วย 

   3.2 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย 

4. กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 4.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดไม่มีผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
หัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไป ท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและให้รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไปเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

 4.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไปท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 4.3 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินให้สัดส่วนของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีมาจากผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยให้ผู้บริหารท้องถ่ินหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวตาม



 
 

 

สัดส่วนจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินในท้องถ่ินนั้น ให้ครบถ้วนตามจ านวน 

ท้ังนี้ให้สัดส่วนหญิงและชายมีจ านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  

 

 

5. ปรับปรุงสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับอ าเภอ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ทันต่อสภาวการณ์และสามารถปฏิบัติได้จริงของการประชาคมท้องถ่ิน
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 0600            
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  จึงปรับปรุงเฉพาะสัดส่วนระดับอ าเภอ ดังนี้ 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ตาม ว 0600 ลว 29 มกราคม 2559) 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ใหม่) 

(9) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่
ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(9) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในเขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(10) ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอ ทุกคน 

(10 ) คัด เ ลือกจาก ผู้อ านวยการ โรง เรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ใน
เขตอ าเภอนั้น จ านวน 5  คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ใน
เขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5  คน 

(13) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(13) คัดเลือกจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(14) ประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
(อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน (อ.ฟ.พ.ร.) 

(14) คัดเลือกจากประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(15) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(15) คัดเลือกจากประธานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(16) ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป 
เป็นต้นในเขตอ าเภอนั้น ทุกคน 

(16) คัดเลือกจากประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(19) ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล ทุกชุมชน ในเขต
อ าเภอ ทุกคน 

(19) คัดเลือกจากประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล   
ทุกชุมชน ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

  ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถ่ินคร้ังแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60   
กรณีประชาคมท้องถ่ินมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน
ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียด ไว้ในรายงานการประชุม 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 



 
 

 

   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

  
    
    
    
 
    
 
 



 
 

 

 
 
 
 
  
 
  4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  



 
 

 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(1)  

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ง ท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ . 2557 -2560 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  



 
 

 

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 

 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก ค รอ งส่ วน ท้อ ง ถ่ิน  แ ละ เชื่ อ ม โ ย ง หลั ก ปร ะช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้อง ถ่ิน และ ยุทธศาสตร์ จั งห วัด และ เชื่ อมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 
3.5 กลยุทธ์ 

 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ ง ใด เรื่ องห น่ึงหรือแผนงานท่ี เ กิดจากเป้ าประสงค์  ตัวชี้ วั ด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่ม (5)  



 
 

 

หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 

รวมคะแนน 100  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อ ง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 



 
 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิ บัติราชการท่ีบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา

10  

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 



 
 

 

ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มี ความ
ชั ด เ จ นน า ไ ป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4  โ ค ร งการมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วัตถุประสงค์ ชั ดเจน (clear objective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ

(5) 
 

 



 
 

 

แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
5.6  โ ค ร งการมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ว ต่อยอดความไ ด้เปรียบเชิ ง เปรียบเ ทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5 . 7 
โ ค ร ง ก า ร
สอ ด คล้ อ ง
กั บ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)

5 . 8 
โ ค ร ง ก า ร
แก้ไขปัญหา
ค ว า ม
ยากจนหรือ
ก า ร
เสริ มส ร้ า ง
ใ ห้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ั ง ยื น           
ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)

5 . 9 งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี (5)



 
 

 

งบประมาณ 
มี ค ว า ม
สอ ด คล้ อ ง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5.10 มีการ
ป ร ะ ม า ณ
ก า ร ร า ค า
ถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อย
ละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)

5.11 มีการ
ก า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
สอ ด คล้ อ ง
กั บ
วัตถุประสงค์
แ ล ะ ผ ล ท่ี
ค า ด ว่ า จ ะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)

5.12 ผลท่ี
ค า ด ว่ า จ ะ
ไ ด้ รั บ 
สอ ด คล้ อ ง
กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิ ดข้ึน
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(5)

รวมคะแนน 100
 
 
 
 
 
 
 

 7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  



 
 

 

และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 

------------------------- 

 
 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กันยายน 2559 

 


