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ส่วนที่ ๑ บทนา
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
ขัน้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่ นในปี ที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ
การประเมินผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิ บตั ิ
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ ๐๑)
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ส่วนที่ ๔ การติ ดตามและประเมิ นผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิ บตั ิ
กรอบและแนวทางในการติตามและประเมินผลแผน
ระเบียบ วิธแี ละเครือ่ งมือในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
ก รูปแผนทีต่ ามแผนพัฒนา
ข การประเมินคุณภาพแผน
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกาหนดให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมือวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรเองเป็ น ๒ ประเภท
คือ
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนพัฒนาระยะยาว
(๒) แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒ นาแบบหมุนเวียน ( Rolling plan ) ที่ต้อ งมีการทบทวนและ
จัดทาทุกปี ซึง่ จะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อไป
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒ นาสามปี เป็ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึน้ สาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึง่ มีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี ซึง่ จะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนัน้
แผนพัฒนาสามปี จงึ มีลกั ษณะอย่างน้อย ๔ ประการด้วยกัน คือ
(๑) เป็ นเอกสารทีแ่ สดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๒) เป็ นเอกสารทีแ่ สดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน
และมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงทีจ่ ะดาเนินการ
(๓) เป็ นเอกสารทีแ่ สดงโครงการ / กิจกรรม การพัฒนาทีจ่ ะดาเนินการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี
(๔) เป็ นเอกสารทีจ่ ะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๑) เป็ นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ
(๒) เป็ นเครือ่ งมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรม

จากแผนพัฒนาสามปี ในปี ทจ่ี ะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการ
จัดทางบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังนัน้ โครงการทีจ่ ะบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะปี แรกจะต้องมีความ
พร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
(๓) มีความแน่นอนของกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการ รวมทัง้ ควรมีการประเมินถึงความเป็ นไป

ได้ของโครงการ / กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะทีจ่ ะได้รบั จากโครงการ / กิจกรรม
(๔) กิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นแผนประจาปี แรก จะต้องมีความพร้อมในเรือ่ งรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาทีจ่ ะนาไปใช้จดั ทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป
๑.๓ ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ ดังนัน้ การจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องดาเนินการมี ๗ ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน
ในขัน้ ตอนนี้ มีกจิ กรรมทีต่ อ้ งดาเนินการ คือ
(๑) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ การจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพื่อ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ และความจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๒) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ แจ้งโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
ขัน้ ตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา
(๑) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง ปั ญหาและความ
ต้องการของท้องถิน่ รวมทัง้ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อาเภอ นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ทบทวน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
จังหวัด ทีจ่ ะนามาใช้เป็ นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๓) เมือ่ ได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ให้พจิ ารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ้างทีต่ อ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนาทีค่ ดั เลือกมาใช้เป็ น
กรอบในการพัฒนา
(๔) โครงการ / กิจกรรมทีพ่ จิ ารณาอาจมีจานวนมาก ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้จะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
- พิจารณาความเกีย่ วเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนว
ทางการพัฒนา
- ให้พจิ ารณานาโครงการ / กิจกรรมจากแผนชุมชนทีเ่ กินขีดความสามารถใน
การดาเนินการของชุมชนมาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
- มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรมเพื่อทีจ่ ะบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาสามปี ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไป
- การกาหนดกิจกรรมจะต้องคานึงถึงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย

ทรัพยากรการบริหารโครงการทีส่ ามารถดาเนินการได้เอง โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็ น
ต้น
ขัน้ ตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็ นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาทีค่ ดั เลือก
(๒) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาทีผ่ ่านมา
การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนว
ทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขัน้ ตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
(๑) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็ น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
(๒) พิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก
- ความจาเป็ นเร่งด่วน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาทีจ่ ะดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิ จกรรมการพัฒนา
โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการในด้านเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผูร้ บั ผิดชอบ และตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ โดยเน้นโครงการ / กิจกรรมทีจ่ ะต้องทาในปี แรกเพื่อให้สามารถนาไป
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้
ขัน้ ตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
(๑) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ดาเนินการ
จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปี ทผ่ี ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตาม
ประเมินผล
(๒) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ นาร่างแผนพัฒนา
สามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณา

ขัน้ ตอนที่ ๗ การอนุมตั ิ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ทผ่ี ่านการ
พิจารณาให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
(๒) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ประกาศใช้แผนพัฒนาทีอ่ นุมตั แิ ล้ว และนาไปปฏิบตั ิ
รวมทัง้ แจ้งสภาท้องถิน่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ น
๑.๔ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ น
สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กาหนดให้มกี ารประสานและบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้วยกันเองในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย และ
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาหน้าทีใ่ นการประสานการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด
(๒) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับอาเภอ
ขัน้ ตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ น
(๑) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เสนอแผนพัฒนาสามปี ทป่ี ระกาศใช้แล้ว เสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับอาเภอ พิจารณากลันกรองว่
่
ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด พร้อมทัง้ จัดทา “บัญชีโครงการทีเ่ กินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล” เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด
(๒) เมือ่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัดได้รบั แจ้งผลการ
พิจารณากลันกรอง
่
พร้อ มบัญ ชีโครงการที่เกิน ศัก ยภาพของเทศบาล และองค์การบริห ารส่ ว นต าบล และ
แผนพัฒ นาสามปี ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด ให้พิจารณาให้ค วามเห็น แผนพัฒ นาสามปี ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ หรือไม่ และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด นาโครงการจากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ไปพิจารณา
เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ (กรณีทอ่ี งค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดท าแผนพัฒ นาสามปี เสร็จ แล้ว ให้จดั ท าเป็ น แผนพัฒ นาสามปี เพิ่มเติม) และพิจ ารณาน าโครงการที่เกิน
ศัก ยภาพขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด หรือ เป็ น โครงการที่ม ีค วามจาเป็ น แต่ ไม่อ ยู่ในอ านาจหน้ าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ฯ รวบรวมจัดทาเป็ น “ บัญชีโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)”
(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาดาเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ระดับ จังหวัด หากองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ไม่เห็น ด้ว ยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจง
เหตุผลให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั

แจ้งจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด ให้ดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี
๑.๕ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีเครือ่ งมือทีจ่ ะ
ช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่
อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทัง้ ในเชิงสนับสนุ น และเป็ นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นามาตัดสินใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิน่ ซึ่งประกอบด้วย เงิน
คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่ นในปี ที่ผา่ นมา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลจาป่ าหวายในปี ทผ่ี ่านมา
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลจาป่ าหวายได้นาแผนงานโครงการไปปฏิบตั มิ ากน้อยเพียงใด และบรรลุ
วัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๒.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา
จากการดาเนินการในปี ทผ่ี ่านมา ได้วเิ คราะห์สถานการณ์การพัฒนา ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
• ตาบลจาป่ าหวายมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่น ตามระเบียบการพัฒนาในการสามารถพิจารณา
ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ.
• มีบุคลากร และสมาชิกสภา ทีม่ คี วามสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• อยูไ่ ม่ห่างไกลจากศูนย์ราชการทีส่ าคัญของจังหวัดการเดินทางสัญจรสะดวก
จุดอ่อน
• ถนนภายในตาบลบางส่วนผิวจราจรแคบ เป็ นหลุมบ่อ
• การขยายเขตไฟฟ้ ายังไม่ครบคลุม
• การขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าคยังไม่ครอบคลุม ระบบประปาทีม่ อี ยูน่ ้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน
• มีพน้ื ทีร่ บั ผิดชอบมาก งบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนายังไม่เพียงพอ
• การขยายเขตพืน้ ทีถ่ นนทีค่ บั แคบไม่สามารถทาได้เนื่องจากไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ
โอกาส
• ได้รบั งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในส่วนของโครงสร้างพืน้ ฐาน
อุปสรรค
• ถนนสายหลักทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานภายนอก เมือ่ ได้รบั ความเสียหายไม่สามารถ
ดาเนินการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที
• ภารกิจถ่ายโอนด้านการคมนาคมทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอน ไม่ได้รบั การถ่ายโอนด้านงบประมาณ
• ผูป้ ระกอบการโรงโม่หนิ หลายรายใช้เส้นทางในพืน้ ทีใ่ นการขนส่งทาให้ถนนชารุดเสียหายอย่าง
รวดเร็ว
๒. ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
จุดแข็ง

• เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีไ่ ด้รบั รางวัลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี
๒๕๕๘
• อาคารสถานทีเ่ ป็ นอาคารทีไ่ ด้มาตรฐาน ปลอดภัย
• ผูบ้ ริหารเห็นความสาคัญในการด้านพัฒนาศึกษาทัง้ ในด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนา
ระบบการให้บริการทางด้านการศึกษา
• มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
จุดอ่อน
• งบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ
• ระบบสารสนเทศไม่ทนั สมัยเพียงพอ
• ขาดการมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
โอกาส
• กรมส่งเสริมและ องค์การบริหารส่วนตาบลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรม
• ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายในอกในการส่งเสริมกิจกรรมการด้าน
การเรียนรู้
อุปสรรค
• การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินยังไม่สามารถจัดทาด้วยตนเอง
• ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรม จึงทาให้โอกาสทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทาได้ยาก
• หน่วยงานตรวจสอบมีหลายหน่วยงานมีมาตรฐานการตรวจสอบทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้ซบั ซ้อนในการ
ถือปฏิบตั ิ
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิต
จุดแข็ง
• พืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร
• เป็ นแหล่งปลูกหอมแดงแหล่งใหญ่ของจังหวัด
• มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล และกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
• ประชาชากรส่วนใหญ่มงี านทา
จุดอ่อน
• ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาถูก
• แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง
• การรวมกลุ่มของเกษตรกรไม่เข้มแข็ง ขาดความสามัคคี
• ประชาชนและเยาวชนไม่ตระหนักถึงปั ญหาด้านสุขภาพ
• มีการใช้สารเคมีในการเกษตรเป็ นจานวนมาก
โอกาส

• รัฐบาลให้การช่วยเหลือด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์
• รัฐบาลให้การส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพ
• ผลผลิตทางการเกษตรมีช่อื เสียง และเป็ นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของจังหวัด
• หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรแบบไร้สารเคมี
อุปสรรค
• สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตกต่า ราคาผลผลิตไม่แน่ นอน
• ต้นทุนทางการเกษตรสูง
๔. ด้านส่งเสริ มศาสนา ประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
จุดแข็ง
• ในท้องถิน่ มีวฒ
ั นธรรมและประเพณีอนั ดีงามและมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง
• มีโบราณสถานเก่าแก่อยูใ่ นพืน้ ที่
• ประชาชนในท้องถิน่ ตระหนักถึงวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงาม
• ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญในการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีอนั ดีงาม
จุดอ่อน
• เยาวชนให้ความสนใจในวัตถุนิยมมากเกินไป
• เยาวชนขาดความสนใจในประเพณีวฒ
ั นธรรม
โอกาส
• ในตาบลยังคงมีปราชญ์ทม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
สามารถถ่ายทอดให้ลกู หลานได้
• ประเพณีทอ้ งถิน่ ทีด่ งี ามเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อุปสรรค
• วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาครอบงาเยาวชนมากยิง่ ขึน้
• เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในปั จจุบนั ทาให้เยาวชนหมกมุ่นไม่ให้ความสนใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติทห่ี ลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์
จุดอ่อน
• ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โอกาส
• ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อุปสรรค

• สภาพแวดล้อมโลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรม
๖. ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติทส่ี ามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
จุดอ่อน
• ขาดการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
• แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติยงั มิได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
• งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วมีไม่เพียงพอ
โอกาส
• ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการท่องเทีย่ วและกีฬาแห่งประเทศไทย
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อุปสรรค
• ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้การท่องเทีย่ วซบเซา
๗. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
๘. ด้านการเมืองและการบริหารการพัฒนาทีด่ ี
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิน่ การดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาตาบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่ ่านมา
สามารถประเมินผลได้ดงั นี้
๑. การประเมิ นผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิ บตั ิ ในเชิ งปริ มาณ
ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจาปี
กับจานวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณที่ดาเนิ นการจริ ง
สาขา/แผนงาน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
จานวน
ร้อยละ
โครงการใน โครงการที่
งบประมาณ งบประมาณที่
แผนพัฒนา ดาเนินการ
ใน
ดาเนินการจริง
ประจาปี
จริง
แผนพัฒนา
ประจาปี
๑. ยุทธศาสตร์ดา้ น
๑๖
๑๔
๘๗.๕๐ ๔,๔๙๖,๒๐๐ ๔,๓๐๔,๒๑๘.๙๐ ๙๕.๗๓
เศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการศึกษา
๖๖
๕๙
๘๙.๓๙ ๘,๑๗๔,๓๕๐ ๔,๐๓๖,๔๘๖.๒๐ ๔๙.๓๘
และวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ดา้ น
ความมันคงและความ
่
สงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพ

๗

๕

๗๑.๔๒

๑๒

๑๑

๙๑.๖๗ ๑,๕๐๖,๐๐๐

๘

๖

๗๕

๑๒๓,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒๒.๗๖

๗๗๙,๗๐๒.๘๓ ๕๑.๗๗

๑๑๘,๙๗๓

๓๗.๑๘

๒. การประเมิ นผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิ บตั ิ ในเชิ งคุณภาพ
ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินงานจริง
ในแผนพัฒนาประจาปี ทผ่ี ่านมาจาแนกตามสาขาการพัฒนา
สาขา / แผนงาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนงบประมาณ
ร้อยละของ
โครงการที่
ของโครงการ
ทีด่ าเนินการจริง
งบประมาณ
ดาเนินการจริง
ทัง้ หมด
ทัง้ หมด
๑. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
๑๔
๑๒.๘๔
๔,๓๐๔,๒๑๘.๙๐
๔๖.๔๕
๒. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านสังคม
๕๙
๕๔.๑๓
๔,๐๓๖,๔๘๖.๒๐
๔๓.๕๖
การศึกษาและวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
๕
๔.๕๙
๒๘,๐๐๐
๐.๓๐
และสิง่ แวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคงและสงบ
่
๑๑
๑๐.๐๙
๗๗๙,๗๐๒.๘๓
๘.๔๑
เรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหาร
๖
๕.๕๐
๑๑๘,๙๗๓
๑.๒๘
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม
๙๕
๑๐๐
๙,๒๖๗,๓๘๐.๙๓
๑๐๐

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิ บตั ิ
๓.๑ วิ สยั ทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่ น
“ ชุมชนน่าอยู่ เด่นการท่องเทีย่ วและกีฬา น้อมนาพาเศรษฐกิจพอเพียง ”
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบเศรษฐกิจ
๒.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๓.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔.ยุทธศาสตร์รกั ษาความมันคงและความสงบเรี
่
ยบร้อย
๕.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๓ แผนการพัฒนาท้องถิ่ น
๑. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบเศรษฐกิจ
๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและสนับสนุ นด้าน
เศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและการลงทุน
๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้าเพื่อประชาชน
๑.๓ พัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
๑.๔ การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ
เพิม่ ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทัง้ ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
๒. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ อนุรกั ษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
๒.๓ ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่
๒.๔ การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิน่
๒.๕ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมันคง
่
๓. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓.๑ อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ น
๓.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการด้านมลภาวะ
๔. ยุทธศาสตร์รกั ษาความมันคงและความสงบเรี
่
ยบร้อย
๔.๑ ปกป้ อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๔.๓ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๔.๔ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปั ญหาภัยธรรมชาติ
๔.๕ เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑ บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมภิบาล
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรูภ้ าคประชาสังคม
๕.๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๔.๔ นโยบายการพัฒนาจังหวัด
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ ได้มกี าร
ดาเนินการจัดทาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) , แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) , แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ , แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
และตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพะเยา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
โดยมีเนื้อหาสาระของแผนพอสรุปได้ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบเศรษฐกิจ
๒) ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๓) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔) ยุทธศาสตร์รกั ษาความมันคงและความสงบเรี
่
ยบร้อย
๕) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลจาป่ าหวาย มุง่ เน้น
แก้ไขปั ญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึงศักยภาพและข้อจากัดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในการดาเนินการตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ ดาเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
๑.๒ ดาเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๓ ปรับปรุงและดาเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุม
และทัวถึ
่ ง
๑.๔ ดาเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อป้ องกันน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมอาชีพและรายไดให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่

๒.๒ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่ เพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน อันจะเป็ น
การสร้างชื่อเสียงให้แก่ทอ้ งถิน่ และจังหวัด
๓. การพัฒนาสังคม
๓.๑ ส่งเสริมความรู้ สนับสนุ นการพัฒนาสุขภาพอนามัย สติปัญญา และ
พัฒนาการทางจิตใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ ที่
๓.๒ ปรับปรุงการอนามัยชุมชนและสิง่ แวดล้อม
๔. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
๔.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิน่ ให้มคี วามคล่องตัว สามารถ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและความเจริญเติบโตของท้องถิน่
๔.๒ สร้างท้องถิน่ ให้มฐี านะการคลังทีม่ นคง
ั ่ สามารถจัดเก็บภาษีรายได้ได้มากขึน้
และมีรายได้จากทรัพยากรของท้องถิน่
๔.๓ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล
๔.๔ พัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิน่ ด้วยการระดมความร่วมมือจากประชาชน
ในการดาเนินการด้านสาธารณะต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
๔.๕ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชน
ทราบ
๕. การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ กระตุน้ ให้ประชาชนมีจติ สานึกและความตื่นตัวในการร่วมกันอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๕.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั ประชาชนทราบ
๕.๓ ส่งเสริมการบริหาร และการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ม ี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ ๐๑
บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
องค์การบริ หารส่วนตาบลจาป่ าหวาย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด๑.พัฒนาระบบเศรษฐกิ จ
๑. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเศรษฐกิ จ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วและการลงทุน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มถี นน
- ถนน คสล.
(จากแผนชุมชน หมู่ท่ี ๑สาหรับใช้ในการคมนาคม
จานวน สาย
๑๓)
และขนส่งผลผลิตทางการ
- ประชาชนได้
เกษตรได้อย่างสะดวก
สัญจรอย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยและมี
อุบตั เิ หตุจากการใช้
มาตรฐาน
ถนนลดลง
๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า / ฝาปิ ดรางระบายน้า
(จากแผนชุมชน หมู่ ๑-๑๓)

ผลลัพธ์ทค่ี าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รบั กองช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนที่ ๔
การติ ดตามและประเมิ นผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฎิ บตั ิ
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญ
ทีต่ ้องดาเนินการต่อเนื่องจากขัน้ ตอนการอนุ มตั แิ ผน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริหารได้อนุ มตั แิ ละประกาศใช้แผนพัฒนา
รวมถึงได้นางบประมาณดาเนินการแล้ว ต้องมีการนาแผนพัฒนานัน้ ลงไปสู่การปฎิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามแนว
ทางการพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทีไ่ ด้กาหนดไว้
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลใช้แผนพัฒ นาสามปี เป็ นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจาปี รวมทัง้ จัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานโครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติ ดตามและประเมิ นผลแผน
การติดตาม(Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็ นภารกิจหลักในการควบคุมงาน
ทีผ่ บู้ ริหารทุกระดับชัน้ จะต้องปฎิบตั ใิ นปริมาณทีม่ ากน้อยและวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน ในระบบการบริหารนัน้ การ
ควบคุ ม คือ การตรวจสอบการท างานและก ากับ การปฏิบ ัติ ( Checking and Directing actions) โดยการ
ติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ปฏิบตั จิ ริง แล้วนามาเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
หรือ กับ มาตรฐานที่ไ ด้ ก าหนดไว้ แล้ว ด าเนิ น วิธ ีก ารที่เหมาะสมหรือ วิธ ีก ารในการแก้ ไ ขปรับ ปรุง ให้ ดีม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
องค์กรทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผน
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลจ าป่ าหวายได้ ม ีค าสัง่ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในการแต่ งตัง้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ในการกาหนดแนวทางวิธกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน
(๓) รายงานเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริห ารเสนอต่ อสภาท้อ งถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ นอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยในการปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
๔.๒ ระเบียบ วิ ธีในการติ ดตามและประเมิ นผล
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้มคี ณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งตัง้ คณะทางานขึ้นช่วยในการติดตาม และการ

ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒ นา เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง
การกาหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล เป็ นการแสดงถึงวิธกี ารติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ อยูภ่ ายใต้ระยะเวลา และงบประมาณทีก่ าหนดไว้หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้วางไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ การติดตามเป็ นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะทีก่ ารประเมินผลเป็ นการตรวจสอบทีเ่ กิดขึน้ จริง เมือ่ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลก าหนดในห้ว งเวลาในการติด ตามประเมิน ผลโครงการ โดยค านึ งถึงความเหมาะสมของแต่ ล ะ
โครงการ ทัง้ นี้ควรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครัง้ และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้ แล้วรายงานผลเสนอความเห็น ซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิน่ ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ น

