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  สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป    

   

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป และมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา 
ภายใตยุทธศาสตรหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และนําไปสูวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา
งบประมาณโดยแผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้  
  ๑. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
  ๒. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป  
  ๓. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติ
ประมาณรายจายประจําป 
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

  ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
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๑.๓   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

  ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับคณะผูบริหารทองถ่ินจัดประชุมประชาคม
ทองถ่ินพรอมสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน   สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน   เพ่ือแจงแนวทางการ
พัฒนาทองถ่ิน  และรับทราบปญหา   ความตองการของประชาชน 

  หากมีการประชุมประชาคมท่ีจัดข้ึนโดยการสงเสริมสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีบูรณาการทุกภาคสวน  เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบาน  หรือดําเนินการจัดทําแผน
ชุมชนในชุมชน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน  ชุมชน  ตําบลแลว  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซํ้าซอนก็ได  และให
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนําแผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชน  ท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบ
ในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชน
ในทองถ่ินได 

  ใหสํานัก/กอง/สวนท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาชุมชน สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินในการจัดทําทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบาน  โดยดําเนินการใหครบ
ทุกชุมชน หมูบาน และนําแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน มาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 2  สํานัก/กอง/สวนท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผนทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลท่ีไดพรอมขอมูล
จากสํานัก/กอง/สวนอ่ืนๆ และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พิจารณาสงใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยกรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะ
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 4  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลว
นําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 5  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตอง
ประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดใหคณะกรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอเพ่ือประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอราง
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล   เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  
แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลตอไป  
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ข้ันตอนการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 3 ป 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 3 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป   เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงระหวางแนว
ทางการดําเนินงาน  ตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของ
ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

การแกไขแผนพัฒนา  = แกไขใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงค + สาระสําคัญเดิม
เปล่ียนไป 

 

อํานาจของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 

การเพ่ิมเติม =  เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนา 3 ป ใหปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป 
 

การเปล่ียนแปลง =  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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สวนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา    

 
 

๒.๑  การสรุปสถานการณพัฒนา  
 -  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค) 

 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
๑. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน 
ครอบคลุม อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ 
     ๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 
     ๑.๓ ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายได
ภายใตกรอบของกฎหมาย 
     ๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับข้ัน 
     ๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
     ๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ี 
     ๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย 

1. ดานการบริหาร 
     ๑.๑ ท่ีตั้งของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
มีพ้ืนท่ีจํากัด สถานท่ีคับแคบ      
     ๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบล
ตอบสนองไดนอย 
 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อบต. มีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและรวดเร็ว 
     ๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนที 
     ๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาก
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ  
     ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็ม
รูปแบบ 
 

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
     ๒.๑ อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
     ๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
งบประมาณ 
      ๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที 
     ๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล 
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
     ๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอ้ือ

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
  
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses)             
๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจและงบประมาณ 
     ๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 
     ๓.๓  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
      

๓. ดานบุคลากร 
     ๓.๑  บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง 
     ๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถาย
โอน 
     ๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน 
     ๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละ
สวนงานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต. 
     ๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน 
     ๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน   
 

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง 
ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
     ๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 
      

๔. ดานงบประมาณ 
     ๔.๑  การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป 
     ๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา 
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
     ๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             

๑. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
     ๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 

๑. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ 
สงผลตอการดําเนินนโยบายท่ีขาดความตอเนื่อง 
     ๑.๒ ไมมีทิศทางท่ีแนนอนในการเลือกตั้ง 
     ๑.๓ พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ินซ่ึงอาจสงผลตอการบริหารงานได 
 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     ๒.๒ การสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 
     ๒.๓ แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๔ อัตราคาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท 
 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง 
     ๒.๒ คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง 
ยารักษาโรค แพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
     ๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี ข้ึนอยูกับ
กลไกราคาของตลาด 
     ๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
     ๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง 
     ๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว 
     ๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ เขตพ้ืนท่ีตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการท่ี
สําคัญ   
     ๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  มีเจาหนาท่ี
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน 
     ๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ 
     ๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง 

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม 
     ๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถ่ิน 
      ๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
     ๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการ
มอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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         โอกาส  (Opportunities)          อุปสรรค (Threats)             

๔. นโยบายรัฐบาล 
     ๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพ
ติดเปนวาระแหงชาติ    
     ๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน   
 

๔. นโยบายรัฐบาล 
     ๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน 
     ๔.๒ นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง   
 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ๕.๑ กฎหมายและขอกําหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ 
     ๕.๒ ระบบกําจัดขยะ 
     ๕.๓ ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วข้ึน ทันตอเหตุการณตลอดเวลา 

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๑ ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถดาน ICT 
     ๖.๒ ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ตาราง  แสดงจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และจํานวนโครงการท่ีปรากฏในขอบัญญัติ  
          (เฉพาะป ๒๕๕๗) 
     

 
 

แผนภูมิ   เปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในอยูในแผนพัฒนาสามป กับจํานวนโครงการท่ีปรากฏ
ใน 
          ขอบัญญัติ (เฉพาะป ๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาสามป 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในขอบัญญัติ 

๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ ๓๕ 14 

๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว ๑0 5 

๓. การพัฒนาดานสังคม 43 20 

๔. การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒3 ๑2 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 3 

๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 20 ๑8 

รวม 140 72 

คิดเปนรอยละ 51.43 



9 
 

 
 
ตาราง   แสดงจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏใน 
         ขอบัญญัติ  (เฉพาะป ๒๕๕๗) 
 

 
 

แผนภูมิ   เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏอยูในอยูในแผนพัฒนาสามป กับจํานวนงบประมาณท่ี 
          ปรากฏในขอบัญญัติ (เฉพาะป ๒๕๕๗) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา

สามป 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในขอบัญญัติ 

๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 44,791,760.00 4,153,300.00 

๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 7,950,000.00 1,215,000.00 

๓. การพัฒนาดานสังคม 23,829,200.00 1,835,000.00 

๔. การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3,225,820.00 2,583,180.00 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 910,000.00 95,000.00 

๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี 11,783,300.00 6,735,100.00 

รวม 92,490,080.00 16,620,580.00 

คิดเปนรอยละ ๑๗.๙๗ 
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2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากการสํารวจ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน
ภาพรวม  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ในภาพรวม จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๐ คน  สรุปไดดังนี้ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
มาก ปานกลาง นอย 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10.0 85.0 5.0 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 11.0 83.0 6.0 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 10.0 67.0 23.0 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 10.0 56.0 34.0 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.0 56.0 37.0 
6.การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.0 85.0 6.0 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 9.0 87.0 4.0 
8.ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10.0 86.0 4.0 

รวม 9.50 75.63 14.8๗ 

  
 ระดับความพึงพอใจมาก  รอยละ    ๙.๕๐  
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง รอยละ  ๗๕.๖๓  
 ระดับความพึงพอใจนอย  รอยละ  ๑๔.๘๗  

    
จากการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน แต

ละยุทธศาสตร จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม  จํานวน ๑๐๐ คน  สรุปไดดังนี้ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
มาก ปานกลาง นอย 

๑.ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ 9.00 72.40 18.60 
๒.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 22.25 63.50 14.25 
๓.ยุทธศาสตรดานสังคม 14.20 67.40 18.30 
๔.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29.67 59.83 10.33 
๕.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 12.50 68.50 19.00 
6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 21.86 68.43 9.71 

รวม 18.25 66.68 15.03 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

บริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๗๒.๔๐ โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวก  ดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการใหเหมาะสม  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  
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เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก  ปลอดภัย เชน มีระบบประปาหมูบาน  ไฟฟาสาธารณะ  กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน การระบายน้ํา เปนตน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ :  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๓.๕๐ โดย องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์
ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนใชเปน
สถานท่ีพักผอน  ออกกําลังกาย  ทองเท่ียว  และกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการตาง  ๆ รวมท้ังเพ่ือเปนการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลา ย และพัฒนาทองถ่ินใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและสวยงาม  นา
อยูนาเท่ียว แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ :  การพัฒนาดานสังคม 
    ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๗.๔๐ โดย องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพ
และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการ
สาธารณสุขแกผูปวยติดเตียง รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน และ การเฝาระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๕๙.๘๓ โดย องคการบริหารสวนตําบลได
สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  โดยการอุดหนุน งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ :  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ  อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๘.๕๐ โดย องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมการฝก
อาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ และ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตร และการผลิตสินคา OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
   ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การ

บริหารจัดการท่ีดี  อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๘.๔๓ โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ได จัดหา
เครื่องมือเครื่องใชในการ ปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวก  คลองตัวในการทํางาน  และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตาง  ๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การมี
สวนรวมในการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตาง ๆ 
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สวนที่  ๓ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  

 
 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 วิสัยทัศน : 
“สิ่งแวดลอมเดน   เนนสุขภาพดี  

วิธีแกปญหาฉับไว   ใสใจการอนุรักษ” 
 พันธกิจ :  

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 

2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด สรางความม่ันคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการสาธารณสุข   

4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตาง 

5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี  
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคการ  พัฒนาบุคลากร  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ิน  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
 

 เปาหมาย  
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในและนอกระบบ  อยาง

เพียงพอครบถวน                                                                                            
2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริมสนับสนุนสินคา ผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      
3. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบถวนและเพียงพอ 
4. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง โดยการสงเสริมสนับสนุนการกีฬา

และนันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  งานบรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการปองกันและตอตานยาเสพติด 

5. เพ่ือใหประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

6. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดีตามรูปแบบการบริหารกิจการท่ีดีและมีสวนรวม   
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ  
ภารกิจ  
 -  กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูท่ี 1 
 - ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูใน  
  สภาพใชการไดดี 
- ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา ใหไดมาตรฐาน และ 
  เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

ภารกิจ 
- กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา 4  
  เพ่ือปองกันน้ําทวม 

 -  ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพ่ือเรงการระบายน้ํา  
 -  จัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
 -  กอสรางเข่ือนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน  

- กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
  ไหลเวียนของน้ํา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1  การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ภารกิจ 
 -  ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 

- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  โดยการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ภารกิจ 
 -  สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาดานสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ภารกิจ 
 -  สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ืออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน  
 -  สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพ่ือเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
 -  สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพ้ืนบาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข 
ภารกิจ 
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- สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก  
  โรคพิษสุนัขบา 
- พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง 
  สาธารณสุขมูลฐาน 

 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปองและแกไขปญหายาเสพติด 

ภารกิจ 
 - สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด 
 -  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 -  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
ภารกิจ 
 -  จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์ 
 -  สงเสริมสถาบันครอบครัว 

- ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยาง 
  ยุติธรรม และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
- สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย 
  อยางท่ัวถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ภารกิจ 
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวง 
  เทศกาลตาง  ๆ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย 
ภารกิจ 
 -  จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ :  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 

ภารกิจ 
 -  สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ
เผยแพร   

      ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
ภารกิจ 
 -  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีวันสงกรานต 

- สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม   
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 ของสังคมไทย 
 -  สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 

ภารกิจ 
 - จัดตั้งตลาด เพ่ือจําหนายสินคาทางการเกษตร 
 -  สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย 
 -  สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย 
 -  อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน  
             เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ภารกิจ 
 -  จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร 
 -  สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร 
 -  จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร 

- สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการ
จัดทําปุยชีวภาพ 
- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  : การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
ภารกิจ 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน 
- สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
- สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมใน 
  การกําหนดแนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาสอดคลองกับ  
  ความตองการของประชาชน 
- พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการ 
  ปฏิบัติงาน ใหมีความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
- พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ  
  และมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือพัฒนา 
  ทองถ่ินใหเจริญกาวหนา 
- เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับ 
  ทราบ เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางที่  ๓.๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๑ สรางสนามกีฬาเซปกตะกรอ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน จํานวน ๑ แหง  กวาง ๖.๑๐ เมตร ๘๖,๐๐๐ -  - รอยละของ สนามกีฬาเซปกตะกรอ สํานักงาน

(นโยบายรัฐบาล) ไดใชเลนกีฬาออกกําลังกาย ยาว ๑๓.๔๒ เมตร (อบต.)  ผูไดรับ ความเขมแข็งใหแก ปลัด อบต.

หางไกลสิ่งเสพติด ประโยชน ชุมชน

๒ ถมดินสรางลานเอนกประสงค หมูที่ ๓ เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนใชเปน กวาง  ๘  เมตร  ยาว  ๕  เมตร  - - ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ เยาวชน ประชาชน กองชาง

บริเวณใกลบานน.ส.ทองเจือ ศรศาสตร สถานที่ออกกําลังกายและ สูงจากเดิม  ๑  เมตร (อบต.) ผูไดรับ มีสถานที่ออกกําลังกาย

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓) นันทนาการ  ประโยชน นันทนาการ

๓ จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานตําบล เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี เด็ก เยาวชน ประชาชน หมู ๑-๔ ๑๐๐,๐๐๐ -  - จํานวนของ เกิดความรัก ความ สํานักงาน

มหาสวัสดิ์ กับเด็ก เยาวชน ประชาชน <100,000> ผูเขารวม สามัคคีในชุมชน ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔) ในพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ (อบต.) โครงการ

๔ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช เครื่องออกกําลังกลางแจง ๓๐๐,๐๐๐ -  - รอยละของ ประชาชนมีอุปกรณใช สํานักงาน

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ออกกําลังกาย จํานวน  ๓- ๕  ชนิด หมูที่ ๑-๔ <300,000> ผูไดรับ สําหรับออกกําลังกาย ปลัด อบต.

 ม.๒,๓,๔) (อบต.) ประโยชน

๕ สรางสนามกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน จํานวน ๑ แหง กวาง ๑๔ เมตร  - ๓๔๕,๐๐๐  - รอยละของ ลดปญหายาเสพติด สํานักงาน

(นโยบายรัฐบาล) ไดใชเลนกีฬาออกกําลังกาย ยาว  ๒๖  เมตร (อบต.)  ผูไดรับ สรางความเขมแข็ง ปลัด อบต.

หางไกลสิ่งเสพติด ประโยชน ใหแกชุมชน

๖ - ๕๐,๐๐๐ - รอยละของ สํานักงาน

(อบต.) ผูไดรับ ปลัด อบต.

ประโยชน

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

การออกกําลังกาย และเลนกีฬา

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใน  กอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในเขต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ประชาชนมีสถานที่

พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

ที่

กอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน  

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๒)

วัตถุประสงค

มาตรฐาน

ออกกําลังกายที่ได



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

7 จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน ๕๐,๐๐๐ - - จํานวนของ สวนสวัสดิการ

สัมคม เชน ดานกีฬา ดนตรี หรือ (อบต.) ผูเขารวม สังคม

ฝกอาชีพตาง ๆ โครงการ

ประสบการณ

8 ๒๐,๐๐๐ - - จํานวนของ สวนสวัสดิการ

(อบต.) ผูเขารวม สังคม

โครงการ

๙ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย ประชาชนในเขตพื้นที่ ๕๐,๐๐๐ - - จํานวนผูเขา  ประชาชนมีสุขภาพ กอง

มหาสวัสดิ์ ใหแกประชาชนทั่วไป อบต.มหาสวัสดิ์ <๕๐,๐๐๐> รวมโครงการ รางกายแข็งแรง สาธารณสุข ฯ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม. ๓) (อบต.)

ดนตรี และฝกอาชีพตาง ๆ ฯลฯ เพิ่มพูนความรูและ

ครัวและชุมชน

 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ ดานกีฬา 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ในครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่ 

ตําบลมหาสวัสดิ์

 เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

วัตถุประสงค

โครงการแขงขันกีฬาสรางความสัมพันธ

ในพื้นที่องคการบริหารสวน

 เกิดความรักและความ

พัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมในการแขงขันกีฬารวมกัน

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

 เยาวชนไดรับการ

สัมพันธอันดีในครอบ

เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมี

ของคนในครอบครัว และชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ



แนวทางที่  ๓.๒ สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
ป 2559 

(บาท)
ป ๒๕60 

(บาท)
ป ๒๕61  

(บาท)
(KPI)

๑ จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีฉีดพน เพื่อปองกันการเกิดโรคที่มียุง ฉีดพนหมอกควันเพื่อปองกันการ ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ประชาชนปลอดภัยจาก กอง

หมอกควันกําจัดลูกน้ํายุงลายตามบาน เปนพาหะ แพร ระบาดลูกน้ํายุงลาย <150,000> . ของผูไดรับ โรคไขเลือดออก สาธารณสุข ฯ

เรือนของประชาชนในพื้นที่ อบต. จํานวน  ๔ ครั้งตอเดือน (อบต.) ประโยชน

มหาสวัสดิ์ ทุกครัวเรือน ในเขตพื้นที่ 

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) อบต.มหาสวัสดิ์

๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคติดตอ เพื่อปองกันโรคติดตอตางๆ  จัดหาเวชภัณฑ วัคซีนและอุปกรณ ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ประชาชนมีความรู กอง

เชน โรคพิษสุนัขบา  โรคไขหวัดนก กับประชาชนในพื้นที่ และไดมี อื่น ๆเพื่อใชในการปองกันโรค <150,000> ของผูไดรับ ความเขาใจสามารถ สาธารณสุข ฯ

โรคเอดส และโรคติดตออื่น ๆ ความรู เล็งเห็นความสําคัญ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน (อบต.) ประโยชน นําไปปฏิบัติเพื่อ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) สามารถดูแลปองกันสุขภาพ แผนพับ วารสาร คูมือ ปาย ปองกันตัวเองใหพน

ของตนเองได การปองกันโรคใหความรูความ จากการแพรระบาด

เขาใจแกประชาชนในเขตพื้นที่ ของโรคได

อบต.มหาสวัสดิ์

๓ ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และ เพื่อใหบริการประชาชนดานการ อบต. มหาสวัสดิ์รวมกับ อสม. ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวนผูเขา ประชาชนไดรับความ กอง

เยี่ยมเยือนใหคําแนะนําผูปวยติดเตียง ตรวจสุขภาพรางกาย รพ.สต. มหาสวัสดิ์ เพื่อบริการ <150,000> รวมโครงการ สะดวกในดานบริการ สาธารณสุขฯ 

หรือผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน/ ตรวจสุขภาพและใหคําแนะนํา (อบต.) ตรวจสุขภาพอนามัย รพ.สต.

ความดันโลหิตสูง/อัมพฤกต /อัมพาต ที่แกผูปวยติดเตียง เชน เบาหวาน มหาสวัสดิ์

ฯลฯ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกตอัมพาต 

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) ในเขตพื้นที่ เดือนละ ๑ครั้ง

๔ สมทบเงินโครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน ประชาชนไดรับการ กอง

ระดับทองถิ่น ดานสุขภาพอยางทั่วถึง อบต.มหาสวัสดิ์ <1๐0,000> มีสุขภาพ ดูแลดานสุขภาพเพิ่ม สาธารณสุข ฯ

(นโยบายรัฐบาล) (อบต.) ที่แข็งแรง มากขึ้น

เปาหมายที่ โครงการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๕ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา เพื่อใหประชาชนไดรับริการดาน อสม.ไดรับการพัฒนาใหสามารถ ๖๐,๐๐๐ - - จํานวน ประชาชนไดรับบริการ กอง

ดานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน สาธารณสุขมูลฐาน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ <๔๐,๐๐๐> กิจกรรม ดานสาธารณสุขเพิ่ม สาธารณสุขฯ 

(นโยบายรัฐบาล) มากขึ้น (เงินอุดหนุน) ที่ดําเนินการ มากขึ้น อสม.

รพ.สต.

มหาสวัสดิ์

๖ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน   เพื่อเพิ่มพูนความรูและ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวนผูเขา  ผูรับการฝกอบรมและ กอง

ดานสาธารณสุข ประสบการณในดานสาธารณสุข พนักงาน อบต.มหาสวัสดิ์ <50,000> รวมโครงการ ทัศนศึกษาดูงานมี สาธารณสุข ฯ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม. ๓) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อสม. (อบต.) ความรูความเขาใจ

ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์  และสามารถนํามา

ประยุกตใชกับทองถิ่น

๗ โครงการฝกอบรมการปองกันปญหา  -เพื่อใหความรู ความเขาใจ   จัดฝกอบรมปละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ - - จํานวนผูเขา เด็ก เยาวชน และ กอง

และแกไขปญหาโรคเอดส ในการปองกัน   และควบคุม (อบต.) รวมโครงการ ประชาชนทั่วไปไดรับ สาธารณสุขฯ

ปญหาโรคเอดส ความรู ความเขาใจใน

การปองกันและควบคุม

ปญหาโรคเอดส

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ



แนวทางที่  ๓.๓ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60  
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๑ สนับสนุนงบประมาณดานการปองกัน เพื่อสนับสนุนการปองกันและ ลดการแพรระบาดของปญหา ๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ลดปญหายาเสพติดและ สํานักงาน

ยาเสพติด ศูนย ศตส.ตําบลมหาสวัสดิ์ ปราบยาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ <100,000> กิจกรรม สรางความเขมแข็ง ปลัด อบต.

(หนวยงานราชการ) (อบต.) ที่ดําเนินการ ใหแกชุมชน

๒ ตั้งดานตรวจหาสารเสพติดเยาวชน เพื่อควบคุมการแพรระบาด เยาวชน/ประชาชน และกลุมเสี่ยง ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละของ ปองกันและควบคุม สํานักงาน

ประชาชน ในพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์  ของยาเสพติดในพื้นที่ตําบล ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน/ป (อบต.) ผูเขารับการ การแพรระบาด ปลัด อบต.

(นโยบายรัฐบาล) มหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑ - ๔ ตรวจสารเสพ ยาเสพติดในหมูบาน

ติด

๓ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด รณรงคใหประชาชน/เยาวชน จัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชน ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ประชาชน / เยาวชน สํานักงาน

ตําบลมหาสวัสดิ์ หันมาเลนกีฬาเพื่อใหหางไกล ประชาชนในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ <100,000> ผูเขารวม หันมาเลนกีฬา  ออก ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) ยาเสพติด จํานวน   ๑ -๒  ครั้ง/ป (อบต.) โครงการ กําลังกายและลดปญหา

ยาเสพติดในพื้นที่

๔ สนับสนุนงบประมาณดานการปองกัน เพื่อสนับสนุนการปองกันและ ลดการแพรระบาดของปญหา ๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ลดปญหายาเสพติดและ สํานักงาน

ยาเสพติด ศูนยปฏิบัติการปองกันและ ปราบยาเสพติด ยาเสพติด <50,000> กิจกรรม สรางความเขมแข็งใหแก ปลัด อบต./

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอพุทธมณฑล (อบต.) ที่ดําเนินการ ชุมชน อ.พุทธมณฑล

(ศป.ปส.อ.พุทธมณฑล)

(หนวยงานราชการ)

๕ โครงการปองกันและแกไขปญหา  เพื่อจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด  การจัดนิทรรศการ การแขงขัน ๒๐,๐๐๐ - - จํานวน สํานักงาน 

ยาเสพติดในสถานศึกษา กีฬา ฯลฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวของ <20,000> ผูเขารวม ปลัด อบต.

และปองกันแกไขปญหายาเสพติด (อบต.) โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 จํานวนอาชญกรรม

ยาเสพติดลดลง(นโยบายผูบริหาร)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

เปาหมาย

และการแพรระบาด

ที่ โครงการ

ตามนโยบายรัฐบาล



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60  
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๖ โครงการรณรงคและปราบปราม เพื่อสนับสนุนการปองกันและ ลดการแพรระบาดของปญหา ๒๐,๐๐๐ - - จํานวน สํานักงาน 

ยาเสพติดในหมูบานพฤกษา 4 ปราบยาเสพติด ยาเสพติด <20,000> ผูเขารวม ปลัด อบต.

(อบต.) โครงการ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑)

7 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ เพื่อสนับสนุนการปองกันและ  การจัดกิจกรรมโดยสุมตรวจสาร ๓๐,๐๐๐ - - จํานวน สํานักงาน 

ติดโดยการสุมตรวจหาสารเสพติด ปราบยาเสพติด เสพติดในครัวเรือน หมูที่ ๑-๔ (อบต.) ผูเขารวม ปลัด อบต.

ในครัวเรือน โครงการ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.3)

๘ ๓๕,๐๐๐ - - รอยละของ สํานักงาน 

<70,000> ผูเขารับ ปลัด อบต./

(อบต.) การอบรม/ สภ.พุทธมณฑล

บําบัด

๙ ๒๔,๐๐๐ - - จํานวน สํานักงาน 

<24,000> หมุบาน ปลัด อบต./

(อบต.) สภ.พุทธมณฑล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยาเสพติดลดลง

และการแพรระบาด

การแพรระบาดของอบรม/บําบัดเพื่อใหผูเสพ/ผูติดยา

 จํานวนอาชญกรรม

 จํานวนอาชญกรรม

ยาเสพติดลดลง

การแพรระบาดของ

หมูที่ ๑, ๔

และการแพรระบาด

ดําเนินงานผูประสานงาน ยาเสพติดในพื้นที่

จํานวน 10 คน ยาเสพติดในพื้นที่

ลดลง

โครงการผูประสานงานพลังแผนดิน เพื่อสนับสนุนการ

(25 ตาสับปะรด)

จํานวน ๔  หมูบาน

ผูเสพ / ผูติดยาเสพติด

พลังแผนดิน ลดลง

โครงการอบรม บําบัด ฟนฟู

เขารับการบําบัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ



แนวทางที่  ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ   เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ๘,๔๐๐,๐๐๐ - - จํานวนของ ผูสูงอายุไดรับการดูแล สวนสวัสดิการ

(นโยบายรัฐบาล) ดําเนินชีวิตแกผูสูงอายุ จํานวน  896 คน/ป <5,400,000> ผูสูงอายุที่ และดํารงชีวิตอยูได สังคม

(เงินอุดหนุน) ไดรับเบี้ยยังชีพ

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ ๙๘๘,๘๐๐ - - จํานวนของ ไดรับการสงเคราะห สวนสวัสดิการ

(นโยบายรัฐบาล) ดําเนินชีวิตของผูพิการ จํานวน  103  คน/ป <510,000> ผูพิการที่ และสามารถดําเนิน สังคม

(เงินอุดหนุน) ไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวิตอยูได

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับการ ผูปวยเอดส  จํานวน  6 คน/ป ๗๒,๐๐๐ - - จํานวนของ ผูปวยเอดสไดรับการ สวนสวัสดิการ

(นโยบายรัฐบาล) สงเคราะหกอนและหลัง <60,000> ผูปวยเอดสที่ สงเคราะหดูแลอยางดี สังคม

การรักษา ( อบต./เงินอุดหนุน) ไดรับเบี้ยยังชีพ

๔ โครงการฝกอบรมอาชีพและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความ ผูพิการ   จํานวน   ๔๐  ราย ๓๐,๐๐๐ - - จํานวนผูเขา ผูพิการ มีชีวิตความ สวนสวัสดิการ

อาชีพสําหรับคนพิการและผูดูแล เปนอยูของผูพิการใหดีขึ้น  <30,000> รวมโครงการ เปนอยูที่ดีขึ้น สังคม

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน ม.1-4) (อบต.)

๕ ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัย เพื่อปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแก   ผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนที่ ๑๐๐,๐๐๐ - - จํานวนผูที่ ผูสูงอายุ   คนพิการ สวนสวัสดิการ

ตามโครงการบานเทิดไทองคราชันย ผูสูงอายุ ผูพิการ  ประชาชนที่ ยากจนประมาณ ๔ คน/ป <100,000> ไดรับการชวย ประชาชนที่ยากจนมี สังคม

 สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ประชาชน ยากจนใหดีขึ้น  (อบต.) เหลือ ที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น  

ที่ยากจน  (นโยบายกรมสงเสริมฯ)   

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔)

๖ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสงเสริม สนับสนุนความ ในอัตรา  ๓๐ บาท/คน/ป ๑๒๐,๐๐๐ - - จํานวน เสริมสรางความ สวนสวัสดิการ

ในพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์ เขมแข็งของกองทุนสวัสดิการ <115,000> กิจกรรม เขมแข็งของกองทุน สังคม

(นโยบายกรมสงเสริมฯ) ชุมชน (อบต.) ที่ดําเนินการ สวัสดิการชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๗ ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ จัดประกวดและจัดกิจกรรมเพื่อหา ๕๐,๐๐๐ - - จํานวน ลดพฤติกรรมความ สวนสวัสดิการ

ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และปองกันเฝาระวังปญหาง ครอบครัวตนแบบพรอมทั้งเชิดชู <50,000> ผูเขารวม กาวราวและกระทํา สังคม

(นโยบายกรมสงเสริมฯ) ไมใหเกิดความรุนแรตอเด็ก เกียรติเปนแบบอยางที่ดีในการ (อบต.) โครงการ ความรุนแรงตอเด็ก 

สตรี และบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตาม สตรี และคนใน

ครอบครัว

๘ รณรงคใหความรูแกเด็กนักเรียนเพื่อ เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรู ฝกอบรมและทัศนศึกษาเด็ก ๕๐,๐๐๐  -  - จํานวน เด็กตระหนักถึงหนาที่ สํานักงาน

ลดปญหาการตั้งครรภกอนวัยเรียน ความเขาใจรูจักปองกันตนเอง นักเรียนอายุระหวาง  ๑๓ - ๑๘ ป <50,000> ผูเขารวม และหลีกเลี่ยงการมี ปลัด อบต.

(นโยบายกรมสงเสริมฯ) ไมใหตั้งครรภกอนวัยเรียน ในเขตพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์ (อบต. โครงการ เพศสัมพันธกอน

จํานวน ๘๐ - ๑๐๐ คน วัยเรียน

๙ ๒๐,๐๐๐ - - รอยละของ สํานักงาน

<20,000> ผูที่ไดรับ ปลัด อบต.

(อบต.) ประโยชน

๑๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - จํานวนของ สวนสวัสดิการ

<150,000> ผูเขารวม สังคม

(อบต.) โครงการ

๑๑ คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑-๔ ๔๘,๐๐๐ - - รอยละของ สวนสวัสดิการ

<48,000> คณะกรรมการ สังคม

(อบต.) ที่เขารวม 

12 ๖๐,๐๐๐ - - จํานวนของ สวนสวัสดิการ

(อบต.) ผูไดรับ สังคม

ประโยชน

 มีคาใชจายในการ

ดําเนินการจัดประชุม

ประจําเดือน

กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี

ผูนําชุมชน ไดรับ

ผูสูงอายุ กลุมนําชุมชน  และ

หมูบาน

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

ความรูและประสบ  

การณเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษา

ดูงานใหแก กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี

ประชาชนในพื้นที่

คณะกรรมการหมูบาน

ผูนําชุมชน  และคณะกรรมการหมูบาน

ดูงานของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี 

แบบ ABC   (Area Based 

ประชาชนในเขตพื้นที่

การจัดทําบัญชีครัว

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษา

และพัฒนาความเปนอยูของ

ผูนําชุมชน และคณะกรรมการ

โครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข

Collaborative Research)

จัดทําทางลาด และสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ

การจัดประชุมคณะกรรมการ

หมูบานประจําเดือน

ไดรับความสะดวก

เพื่อแกไขปญหาความยากจน

เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน

ประสบการณ ใหกับกลุมสตรี

คนพิการ และผูสูงอายุ

เรือน

   เพื่ออํานวยความสะดวกให

คนพิการ และผูสูงอายุที่มา

ติดตอราชการที่องคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสดิ์

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ ๑-๔

สราง/ปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

13 ๓๐,๐๐๐ - - จํานวนของ สวนสวัสดิการ

(อบต.) ผูเขารวม สังคม

โครงการ

14 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพ จัดฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก ๓๐,๐๐๐ - - จํานวนของ กองทุนสวัสดิการชุมชน สวนสวัสดิการ

ศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล และความเขมแข็งในการดําเนิน กองทุนสวัสดิการชุมชน (อบต.) ผูเขารวม ตําบลมหาสวัสดิ์ สังคม

มหาสวัสดิ์ งานของกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการ มีศักยภาพและมีความ

คนพิการ และผูดูแล

ไดเรียนรูและรับสิทธิ

อยางเสมอภาคและ

เทาเทียม

เขมแข็ง

คนพิการและผูดูแล หนวยงาน 

เอกชน องคกรธุรกิจ และสถาบัน

การศึกษา จํานวน 30 คน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 เพื่อสงเสริมใหคนพิการ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานกฎหมาย

ผูดูแลไดเรียนรู และรับสิทธิ

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ตําบลมหาสวัสดิ์

และระเบียบเกี่ยวกับคนพิการ

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ



แนวทางที่  ๓.๕  การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๑ กอสรางศาลาที่พักสําหรับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีที่พักรอ กวาง ๑.๕๐  เมตร ยาว ๓  เมตร - ๒๑๐,๐๐๐  - รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

 (ศาลาเล็ก) รถโดยสารประจําทาง พรอมเกาอี้นั่งพัก จํานวน ๕ แหง (อบต.) ของผูที่ไดรับ สะดวกสบายเวลารอ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓,๔) ประโยชน รถโดยสารประจําทาง

๒ กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร /จัดทําที่ เพื่อใหประชาชนมีที่พัก ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นั่งรอรถโดยสาร รอรถโดยสารประจําทาง (อบต.) ของผูที่ไดรับ สะดวกสบายเวลารอรถ

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓,๔) ประโยชน โดยสารประจําทาง

๓ โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวัง เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุแก เทศกาลวันปใหม ๕๐,๐๐๐ - - รอยละของการ   การเกิดอุบัติเหตุลด สํานักงาน

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ผูใชรถใชถนน เทศกาลวันสงกรานต <50,000> เกิดอุบัติเหตุ นอยลง ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔) (อบต.)

๔ โครงการเฝาระวังปองกัน / รักษาความ เพื่อปองกันเหตุราย ภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ หมูที่ ๑ - ๔ ๑๐,๐๐๐ - - รอยละของ  ลดการสูญเสียในชีวิต สํานักงาน   

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ตาง ๆ ใหแกประชาชนในเขต <30,000> การเกิดเหตุ และทรัพยสินของ ปลัด อบต./

ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์ พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ (อบต.) รายหรือ ประชาชน สภ.พุทธมณฑล

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔) ภัยพิบัติตาง ๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ



แนวทางที่  ๓.๖  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

๑ สนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ๕๐,๐๐๐ - - จํานวน อปพร.มีศักยภาพมาก สํานักงาน

 ศูนย อปพร. อบต.มหาสวัสดิ์ ของ อปพร. อบต.มหาสวัสดิ์  <50,000> กิจกรรม ขึ้นมีขวัญและกําลังใจ ปลัด อบต.

(นโยบายผูบริหาร) (อบต.) ที่ดําเนินการ ในการปฏิบัติงาน

๒ โครงการฝกซอมแผนและปองกัน เพื่อเตรียมความพรอมและ พนักงานสวนตําบล, สมาชิก อปพร. ๓๐,๐๐๐ - - จํานวนของ  ผูเขารวมโครงการมี สํานักงาน

บรรเทาสาธารณภัย ปองกันบรรเทาสาธารภัย ผูนําชุมชม ผูบริหาร สมาชิก อบต. <30,000> ผูเขารวม ความเขาใจในบทบาท ปลัด อบต.

สถานศึกษา   สถานประกอบการ  (อบต.) โครงการ และหนาที่ ในการ

และประชาชนทั่วไป ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน เพื่อฝกอบรมและใหความรู ประชาชนในชุมชน หมู 1-4 ๕๐,๐๐๐ - - จํานวนของ ประชาชนไดรับความรู สํานักงาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกประชาชน ในดานการปองกัน (อบต.) ผูเขารวม ในดานการปองกันและ ปลัด อบต.

และบรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

๔ โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ จํานวนผูเขาฝกอบรม ๕๐ คน ๕๐,๐๐๐ - - รอยละของ อปพร. มีความพรอม สํานักงาน

ปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) การปฏิบัติงาน  <100,000> จํานวนผูเขา ในการปฏิบัติงาน ปลัด อบต.

(อบต.) รวมอบรม

๕ จัดซื้อเรือทองแบนแบบอลูมิเนียม เพื่อใชชวยเหลือและอํานวยความ - ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวน ประชาชนไดรับความ สํานักงาน

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓) สะดวกแกประชาชนในชวง ทําจากอลูมิเนียม (อบต.) ครุภัณฑ สะดวกในการเดินทาง ปลัด อบต.

น้ําทวมน้ําหลากในพื้นที่ ขนาดที่นั่ง  ๕  คน ในชวงน้ําทวม

อบต.มหาสวัสดิ์  

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวน   ๒๐   ลํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

สมาชิก อปพร.อบต.มหาสวัสดิ์ 



ตัวชี้วัด
ป 2559 

(บาท)
ป ๒๕60 

(บาท)
ป ๒๕61  

(บาท)
(KPI)

๖ จัดซื้อเรือพรอมเครื่องยนตเรือหางยาว เพื่อใชชวยเหลือและอํานวยความ ๓๖๐,๐๐๐  - - จํานวน ประชาชนไดรับความ สํานักงาน

(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชนม.๓) สะดวกแกประชาชนในชวง ทําจากเหล็กพรอมเครื่องยนต (อบต.) ครุภัณฑ สะดวกในการเดินทาง ปลัด อบต.

น้ําทวมน้ําหลาก  ในพื้นที่ ขนาดที่นั่ง ๑๐-๑๕  คน ในชวงน้ําทวม

อบต.มหาสวัสดิ์

๗ ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ  -เพื่อเปนการปองกันรักษาความ  ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวน  ประชาชนมีความ สํานักงาน

จุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่ (อบต.) ครุภัณฑ ปลอดภัยในชีวิตและ ปลัด อบต.

(ประชาคมหมูบาน + แผนชุมชน ม.๔) ของประชาชน ตําบลมหาสวัสดิ์ ทรัพยสินมากขึ้นและ

 -เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง ลดการกอปญหา

การกออาชญากรรม อาชญากรรม

 -เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีในกระบวนการ

ยุติธรรม

โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน  -หนวยงานมีเครื่องมือ สํานักงาน

อุปกรณตาง ๆ ปฏิบัติงานดานการปองกันและ วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชที่เหมาะสม ปลัด อบต.

ครุภัณฑ และเพียงพอตอการ

8 ปนฉีดน้ําดับเพลิงแบบมานน้ํา จํานวน   1  หัว ๔๕,๐๐๐ - - ปฏิบัติหนาที่

 (อบต.)

9 สายสงน้ําดับเพลิง  ๓ ชั้น ขนาด  20 เมตร  ๑๔,๐๐๐ - -

(อบต.)

10 ขวานดับเพลิง จํานวน   1 อัน ๑,๘๐๐ - -

(อบต.)

11 ขอเกี่ยว จํานวน  1  อัน ๒,๘๐๐ - -

(อบต.)

ครุภัณฑดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน    ๑๐   ลํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



ตัวชี้วัด

ป 2559 
(บาท)

ป ๒๕60 
(บาท)

ป ๒๕61  
(บาท)

(KPI)

12 ไฟฉายกันน้ํา (ดับเพลิง) จํานวน  1  ชุด ๑,๙๐๐ - -

(อบต.)

13 ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ครบชุด จํานวน  1  ชุด - ๒๖๐,๐๐๐ -

(อบต.)

14 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหาม ขนาด 70  แรงมา จํานวน 1 เครื่อง - - ๕๕๐,๐๐๐

(อบต.)

15 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนก  จํานวน  1  คัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - -

ประสงค ชนิด ๖ ลอ  (อบต.)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงค เปาหมายที่ โครงการ





๘๖,๐๐๐ 1

๓๐๐,๐๐๐ 1

๑๐๐,๐๐๐ 1

๓๐๐,๐๐๐ 1

๓๔๕,๐๐๐ 1

๕๐,๐๐๐ 1



๕๐๐๐๐ 1

๒๐,๐๐๐ - - 1

๕๐๐๐๐ - - 1

๖๐๖,๐๐๐ ๓๙๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๒ ๑



๑๕๐,๐๐๐ - - 1

๑๕๐,๐๐๐ - - 1

๑๕๐,๐๐๐ - - 1

๑๕๐,๐๐๐ - - 1



๖๐๐๐๐ - - 1

๑๕๐,๐๐๐ - - 1

๒๐,๐๐๐ - - 1

๘๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๗ ๐ ๐



๕๐๐๐๐ - - 1

๑๐๐,๐๐๐ - - 1

๑๕๐,๐๐๐ - - 1

๕๐๐๐๐ - - 1

๒๐,๐๐๐ - - 1



๒๐,๐๐๐ 1

๓๐,๐๐๐ 1

๓๕,๐๐๐ - - 1

๒๔,๐๐๐ - - 1

๔๗๙๐๐๐ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐



๘,๔๐๐,๐๐๐ - - 1

๙๘๘,๘๐๐ - - 1

๗๒,๐๐๐ - - 1

๓๐,๐๐๐ - - 1

๑๐๐,๐๐๐ - - 1

๑๒๐,๐๐๐ - - 1



๕๐,๐๐๐ - - 1

๕๐,๐๐๐ 1

๒๐,๐๐๐ - - 1

๒๒๐,๐๐๐ - - 1

๔๘,๐๐๐ - - 1

๖๐,๐๐๐ - - 1



๓๐,๐๐๐ - - 1

๓๐,๐๐๐ - - 1

๑๐,๒๑๘,๘๐๐ ๐ ๐ ๑๔ ๐ ๐



- ๒๑๐,๐๐๐ 1

๑๐๐,๐๐๐ 1

๕๐,๐๐๐ - - 1

๑๐,๐๐๐ 1

๑๖๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๐ ๓ ๑ ๐



๕๐,๐๐๐ - - 1

๓๐,๐๐๐ - - 1

๕๐,๐๐๐ - - 1

๕๐,๐๐๐ - - 1

๒๐๐,๐๐๐ 1



๓๖๐,๐๐๐ 1

๑,๐๐๐,๐๐๐ 1

๔๕,๐๐๐ 1

๑๔,๐๐๐ 1

๑,๘๐๐ 1

๒,๘๐๐ 1



๑,๙๐๐ 1

๒๖๐,๐๐๐ 1

๕๕๐,๐๐๐ 1

๒,๐๐๐,๐๐๐ 1

๓,๖๐๕,๕๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒ ๑

๑๕,๘๙๙,๓๐๐ ๑,๐๖๕,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๕๑ ๕ ๒





 

สวนที่ ๔   

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
๔.๑  กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
                 การติดตามและประเมินผลนั้น จะทําใหเราทราบวาไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปถึงระยะใด
การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามท่ีกําหนดหรือไม ในการจัดการซ่ึงเปน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอง
ประสานความรวมมือจากทุกฝาย เพ่ือใหแผนงานและโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
ตองมีการติดตามและประเมินผลในทุกระดับข้ันตอน สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 
                 ๑) การติดตามประเมินผลโดยใชกลไกขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
                       (๑) จัดทําแบบรายงานท่ีมาตรฐานสอดคลองกับการปฏิบัติงาน และมีการรับรองแบบรายงาน
โดย ผูรับผิดชอบแตละหนวยงาน  
                       (๒) ในเชิงปริมาณสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนมากนอยเพียงใด    
                       (๓) ในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามแผนพัฒนา โดยใชเวทีประชาคม 
หรือแบบสํารวจ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอน ผลการปฏิบัติงาน 
                       (๔) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานและการรายงาน 
                       (๕) ใหมีการจัดทําแผนบริหารงบประมาณ  เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการติดตามแลประเมินผล
การบริหารของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
                       (๖) ใหหนวยงานนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนศูนยการในการ
รวบรวมวิเคราะหกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
                       (๗) ใหกองชาง ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบใหถูกตองครบถวน
ตามท่ีกําหนดไว  
                       (๘) ใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทราบความกาวหนา 
  
๔.๒  ระเบียบวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
       ๔.๒.๑  ระเบียบ 
                  การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                  ๑) คณะกรรมการประกอบดวย 
                      (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
                      (๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกสองคน 
   (๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
   (๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 



71 

 

         โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเปนเลขาคณะกรรมการ  กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
                   ๒) อํานาจหนาท่ี 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขอ ๒๙ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
   (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (๓) รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึงอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

       ๔.๒.๒  วิธีการและเครื่องมือ 
                 ๑)  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
                  การติดตามและประเมนผลเชิงปริมาณ  เปนการติดตามการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในรูปของ
สัดสวนของโครงการในแผนพัฒนาสามป กับ โครงการท่ีไดดําเนินการ โดยการตรวจสอบเอกสาร จากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และแผนการดําเนินการประจําปงบประมาณนั้น รวมท้ังรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ เพ่ือเก็บขอมูล วามีโครงการใดบางท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ไดอนุมัติ
งบประมาณ หรือนําไปดําเนินการ มีจํานวนงบประมาณ และจํานวนโครงการ เทาใด รวมท้ัง มีโครงการ / กิจกรรม  
ท่ีไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ หรือไมไดนําไปดําเนินการ เปนจํานวนเทาใด 
 

                  ๒)  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
                    ในการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม หรือรูปแบบอ่ืนตาม
ความเหมาะสม สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี นําขอมูลของแตละโครงการนํามาประมวลผล ตามหลักการวิจัย และ
ประเมินผล เพ่ือใหไดขอมูลดานคุณภาพของโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ รวมท้ังขอมูลจากการตรวจสอบ
ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ ของคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการตรวจการจาง อีก
ทางหนึ่งดวย 
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