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หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ) 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาของท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  

3. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑)  เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีก
ท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
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ส่วนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

2.1 สภาพท่ัวไป 

 2.1.1  ลักษณะท่ีตั้งและประวัติความเป็นมาของตําบลหนองน้ําใส 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ต้ังอยู่ท่ีบ้านซับเม็ก 
เลขท่ี 239 หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ห่างจากอําเภอวัฒนานครประมาณ 20 
กิโลเมตร   

ตําบลหนองน้ําใสแต่เดิมมีหมู่บ้านอยู่ในเขตตําบล 17 หมู่บ้าน สมัยนั้น นายบุญ ถาวรยิ่ง เป็น
นายทะเบียนตําบล  การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า การย้ายออก  เป็นไปยากลําบาก  เพราะพ้ืนท่ีของ
ตําบลหนองน้ําใสกว้างขวางมาก ทําให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก สมัยนั้นมีนายจเด็จ  อินทร์สว่าง เป็น
นายอําเภอวัฒนานคร  และมีนายบุญมา  ถาวรยิ่ง  เป็นกํานันตําบลหนองน้ําใส ตําบลหนองหมากฝ้ายได้ทําการ
ขอแยกออกจากตําบลหนองน้ําใสเม่ือปี พ.ศ.2529 ทําให้ตําบลหนองน้ําใสมีจํานวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  การท่ีได้ชื่อ
ว่าตําบลหนองน้ําใสนั้นเนื่องจากบรรพบุรุษได้มาทําการต้ังหมู่บ้านใกล้กับหนองน้ํา และในหนองน้ํานั้นมีน้ําใส
สะอาดมาก  จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า หนองน้ําใสมาจนถึงปัจจุบัน 

ตําบลหนองน้ําใสมีนายสมภพ  ศุภศักด์ิมนตรี  เป็นกํานันคนแรก และได้เกษียณอายุราชการในปี 
พ.ศ. 2537 ในปีต่อมา นายธารา  ศุภศักด์ิมนตรี  ก็ได้รับการเลือกต้ังเป็นกํานันคนท่ีสอง และในปีปัจจุบันเม่ือวันท่ี 
24 มิถุนายน 2547 ได้มีการเลือกต้ังกํานันอีกครั้งผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกํานันคนปัจจุบันชื่อ นายละ ทองชื่น  
และได้มีการจัดต้ังข้ึนมาเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา 

2.1.2  เนื้อท่ี 

เนื้อท่ีของตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อท่ีท้ังหมด 70,031.25 ไร่ 
หรือ 112.5 ตารางกิโลเมตร 

2.1.3 อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตําบลหนองหมากฝ้าย ตําบลช่องกุ่ม อําเภอวัฒนานคร 

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร  

ตําบลหันทราย  อําเภออรัญประเทศ 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตําบลช่องกุ่ม  อําเภอวัฒนานคร 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตําบลหนองตะเคียนบอน  ตําบลโนนหมากเค็ง  

อําเภอวัฒนานคร 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

งานนโยบายและแผน องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองนํ้าใส              หน้า 3 

2.1.4 ลักษณะ ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศในเขตตําบลหนองน้ําใสมีลักษณะพ้ืนท่ีราบลุ่มและท่ีดอน 

 

 

2.1.5  จํานวนหมู่บ้าน  / ประชากร 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ครัวเรือน
(หลัง) 

ประชากรชาย 

(คน) 

ประชากรหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

หมู่ท่ี 1 หนองเรือ นายวีระ  จันทร์สอน 147 361 327 688 

หมู่ท่ี 2 หนองน้ําใส นางสําเรียง ทองชื่น 143 264 263 527 

หมู่ท่ี 3 หนองน้ําใส นายมานะ   ทองชื่น 134 267 262 529 

หมู่ท่ี 4 ซับเม็ก นายสุวัฒน์  กันหามล 322 585 546 1,131 

หมู่ท่ี 5 ซับนกแก้ว นางบุญประสพ ดีโสภา 231 405 371 776 

หมู่ท่ี 6 เนินสะอาด นายสมบูรณ์  ดาชัย 89 180 173 353 

หมู่ท่ี 7 ซับน้ําบุ้น นายอุดม  พรหมทิพย์ 278 501 531 1,032 

หมู่ท่ี 8 ทางโค้ง นายทองอาน  ถาวรสุข 131 259 241 500 

หมู่ท่ี 9 ท่าพระจันทร์ นายจําเนียน  ศูนยกลาง 137 240 245 485 

หมู่ท่ี 10 เนินเหล่า นายสมคิด  สายทอง 159 340 338 678 

รวมท้ังหมด 1,771 3,402 3,297 6,699 

มีความหนาแน่นเฉล่ีย  58.88  คน/ตารางกิโลเมตร   จํานวนครัวเรือน   1,771  ครัวเรือน 

(ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : อําเภอวัฒนานคร  ณ  เดือน 4 เมษายน 2556) 

2.1.6 พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์  จํานวน  12  แห่ง 

1. ทุ่งหนองเรือสาธารณประโยชน์   เนื้อท่ี  47  ไร่  2  งาน  2  ตารางวา 

2. ซับอีตูสาธารณประโยชน์   เนื้อท่ี  13  ไร่  2  งาน  49  ตารางวา   

3. หนองผัดกระเฉด,หนองไฮ   เนื้อท่ี  252  ไร่  1  งาน  76  ตารางวา   

4. หนองน้ําใส     เนื้อท่ี  49  ไร่  0  งาน  25  ตารางวา   

5. ป่าช้าบ้านหนองน้ําใส    เนื้อท่ี  19  ไร่  2  งาน  59  ตารางวา   

6. ท่ีเอนกประสงค์บ้านหนองเรือ   เนื้อท่ี  20  ไร่  1  งาน  12  ตารางวา   

7. ป่าช้าบ้านเนินสะอาด    เนื้อท่ี  81  ไร่  1  งาน  95  ตารางวา  

8. ป่าช้าเล็กบ้านเนินสะอาด   เนื้อท่ี  12 ไร่ 
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9. เนินหนองตุกลุกสาธารณประโยชน์  เนื้อท่ี  441  ไร่  0  งาน  88  ตารางวา   

10. ป่าช้าบ้านหนองเรือ    เนื้อท่ี  16  ไร่  2  งาน  18  ตารางวา   

11. สระน้ําบ้านหนองน้ําใส   เนื้อท่ี  2  ไร่  3  งาน  74  ตารางวา   
12. ท่ีสาธารณะประโยชน์ (หนองผึ้ง)   เนื้อท่ี  5  ไร่ 

 

2.2  ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

2.2.1 การคมนาคม การจราจร 

การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอวัฒนานครใช้เส้นทางคมนาคมถนนชนบทสายวัฒนา – แซร์ออ   
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

2.2.2 การประปา 

การประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10 

2.2.3 การไฟฟ้า 

หมู่บ้านในเขตตําบลหนองน้ําใสมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน 

2.2.4 การโทรคมนาคม 

มีท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย)  จํานวน  1   แห่ง 

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จํานวน 17  ตู้ 

2.2.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ 

ลําคลอง  12 สาย 

ลําห้วย    5 สาย 

2.2.6 แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 

ฝาย   5 แห่ง 

บ่อน้ําต้ืน     58 แห่ง 

บ่อโยก  21 แห่ง 

อ่างเก็บน้ํา  3 แห่ง 

 

2.3  ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

2.3  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

 2.3.1 บุคลากร จํานวน 24  คน 
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  สํานักปลัด อบต.       จํานวน  13  คน 

  1. นายอริยะ    ไชยแสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

  2. นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ หัวหน้าสํานักปลัด 

3. นายครคิด  ถาวรกุล  บุคลากร 

   4.- 

5. นางสาวกัญวัฒน์ ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการ 

  6. นางจารุมาลย์  งามจั่นศรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  7. นางสาวณัฐสุดา มีอาษา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  8. นายชื่นชม  ทองชิง  พนักงานขับรถยนต์ 

9. นายฉลวย  เชียงสากุล พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 

  10. นางจิดาภา  ทนหงษา คนงานท่ัวไป 

  11. นายทองชม  สมัยกุล  คนงานท่ัวไป 

  12. นายสมชาย  กุ่มงาม  คนงานท่ัวไป 

  13. นางทองผัด  สมัยกุล  คนงานท่ัวไป 

   ส่วนการคลัง        จํานวน  4  คน 

1. นางชญาชล   คําเพ็ง  หัวหน้าส่วนการคลัง 

2. นางสาววิลาวัณย ์ ทองชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

3. นางสาวระรินทิพย์ พรหมทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

4. นางสุภาพร  เชียงสากุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

กองช่าง        จํานวน  3  คน 

1. นายบันฑิต   ผลาหาญ ผู้อํานวยการกองช่าง 

2. นายสุเทพ  เรือนใจม่ัน ผู้ช่วยช่างโยธา 

3. นายปรีชา  ถาวรสุข  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน  4  คน 

1. นางเนาวรัตน์  มากสวาสด์ิ หัวหน้าส่วนการศึกษา 

2. นางสาวสุนีย ์  น้ําเย็น  ผู้ดูแลเด็ก 

3. นางสาวปาริชาติ ประทุม  ผู้ดูแลเด็ก 
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4. นางวิไลวัลย ์  ถาวรกุล  ผู้ดูแลเด็ก 

 

2.3.2 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

 1. นายศุภกฤษ    ทององค์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 2. นายพจน์  งามจั่นศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 3. นายอโนทัย  พรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 4. นายภัทรเชฐ  ตาลเยื้อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

2.3.3 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

      1. นายอุดม  พรหมทิพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

     2. นายพิชิต  พรมเวช  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

     3. จ.อ.รัตนโชติ  จํารูญ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

      4. นางอุไรวรรณ  ทุมประดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 1 

      5. นายรวิพล  ป้องโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 1 

      6. นายนนท์  ถาวรผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 2 

 7. นายจําปา  ถาวรสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 3 

 8. นายชํานาญ  มลใสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 3 

  9. นางเทียม  เฉลียวกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 4 

 10. นายธเนศ  ศุภศักด์ิมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 1 

 11. นายชูชาติ  ลีสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 5 

 12. จ.ส.อ.วัฒนากร   อ่อนหวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 1 

 13. นายวิเชียร  ถาวรวัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 6 

 14. นายสายันต์  คําน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 6 

 15. นายประสงค์  วงษ์ศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 7 

 16. นายสมปอง  ถาวรผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 8 

17. นายสิงห์  ทองชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 8 

 18. นายสิทธิโชค  เอกตาแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 9 
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 19. นายสังคม  กลิ่นไกล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 9 

 20. นายสุรพล  ทองชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 10 

 21. นายขจร  ครประสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 10 

 

2.4  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

      การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 

รายการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รายรับ 17,781,906.22 18,082,577.87 19,100,719.52 22,128,130.35 19,315,700 25,508,843.51 

รายจ่าย 12,669,623.07 14,017,361.64 15,734,890.12 17,507,587.20 193,15,377 16,340,546.35 

  

2.5  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

  พ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใสเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การพัฒนาด้านเกษตร อาทิ     
ทํานา  ทําไร่  ปลูกยูคาลิปตัส 

 

2.6  ด้านเศรษฐกิจ 

2.6.1 การเกษตร 

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใสประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ 

 2.6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

  ป้ัมน้ํามันขนาดใหญ่   1 แห่ง 

  ป้ัมน้ํามันขนาดเล็ก   3 แห่ง 

  ป้ัมน้ํามันมือหมุน    1 แห่ง 

  โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง  1 แห่ง 

  โรงงานรับซ้ือไม้ยูคาลิปตัส   3 แห่ง 

 

2.7  ด้านสังคม 

 2.7.1 ด้านการศึกษา 

  มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 2 จํานวน 5 แห่ง ดังนี้ 
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ลําดับ
ท่ี 

สถานศึกษา 
จํานวน

ครู 

จํานวนนักเรียน 
ผู้อํานวยการ 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 16 116 86 202 นายชาญยุทธ   ภักดีกุล 

2 โรงเรียนบ้านหนองน้ําใส 10 68 60 128 นายศุภชาติ     พรหมทิพย์ 

3 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 6 38 44 82 นายพัชรพงศ์   สุขแสวง 

4 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 11 144 125 269 นายขันติเจริญ  งามขํา 

5 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว (สาขา) 2 33 24 57 นายขันติเจริญ  งามขํา 

รวม 45 399 339 738  

(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2556) 

 

  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส จํานวน  2 แห่ง ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

สถานศึกษา 
จํานวน

ผู้ดูแลเด็ก 

จํานวนนักเรียน 
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ  

ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับนกแก้ว 1 16 17 33 นางปราณี  จันทร์แย้มสงค์ 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ 2 19 11 30 นางวิไลวัลย์  ถาวรกุล 

รวม 3 35 28 63  

(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2556) 

 

 

 

2.7.2 ด้านการสาธารณสุข 

  มีสถานบริการสาธารณสุขจํานวน   2  แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านซับนกแก้ว  มีเจ้าหน้าท่ีจํานวน  5  คน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองน้ําใส  มีเจ้าหน้าท่ีจํานวน  4  คน 

3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําหมู่บ้าน  มีจํานวน  127  คน 

2.7.3 ด้านศาสนา 
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  1.  วัด  4 แห่ง 

  2.  สํานักสงฆ์ 4 แห่ง 

 2.7.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  มีป้อมตํารวจ จํานวน 1   แห่ง (สถานีตํารวจภูธรหนองหมากฝ้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

งานนโยบายและแผน องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองนํ้าใส              หน้า 10 

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม) 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
น้ําใส 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง   
น้ําใส โดยการทํา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ท้ังภายในและภายนอกมีดังนี้ 

 3.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นองค์กรท่ีสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีเครื่องมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน และทันสมัย  

3. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากท่ีสุด 

4. มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถ่ิน 

5. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในการแข่งขันสูง 

6. มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

 3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสุขภาพของประชาชน 

2. บุคลากรท้องถ่ินยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน
รวมกลุ่มและพัฒนาฝีมือฝึกอาชีพ 

3. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุม
การพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน 

4. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การพัฒนา 

3.1.3 โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. นโยบายการกระจายอํานาจทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ี และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ ให้มีความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
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3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถ่ินโดยสร้างดุลยภาพระหว่างการ
กํากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ิน 

4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

5. นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล 

6. นโยบายรัฐบาลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีจะฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทย 

3.1.4 ภัยคุกคาม (Threats) 

1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. รัฐถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้อยไม่เพียงพอ  

3. องค์การบริหารส่วนตําบลประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่นภัยแล้ง น้ําท่วม และเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโซมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมทําให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

5. วิกฤติโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพและการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมท่ีต้องพ่ึงธรรมชาติ 

6. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัด 2009 H 1 N 1 โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออกสายพันธ์ใหม่ 
คุกคามสุขภาวะของประชาชน 

7. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคง และนโยบายรัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจถ่ายโอนสามารถประกาศใช้ได้ทันเวลา ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ตามภารกิจถ่ายโอน 

3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

      3.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 บ้านซับนกแก้ว จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน-บ้านนายสุพล 

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ําใสจากถนนลาดยางหนองไทย-นานางละมูล 

 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตําบลหนองน้ําใส หมู่ท่ี 1-10 
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 - โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  บ้านทางโค้ง 

 - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  บ้านซับนกแก้ว 

 - โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านซับนกแก้ว หมู่ท่ี 5 

 - โครงการติดต้ังไฟฟ้ารายทางภายในเขตท่ีทําการ อบต. หนองน้ําใส 

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ําใส จากนานายป่ัน-นานายคําพอง 

       3.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน 

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ําใสจากถนนลาดยางหน้าโรงแป้ง-ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

 - โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองน้ําใส จากลําคลองหนองน้ําใส 

 - โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองน้ําใส จากท่ีนายสุพจน์ เชียงสากุล หลังกรมป่า
ไหม้ ปจ.7 

 - โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพระจันทร์ จากแนวถนนใหญ่-ท่ีพักสงฆ์ 

 - โครงการซ่อมแซมฝายประชาอาสา หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพระจันทร์ 

 

 3.2.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 - ส่งเสริมอาชีพราษฎร หมู่ท่ี 5 บ้านซับนกแก้ว 

 - ปรับปรุงพันธ์ข้าวปลูก หมู่ท่ี 8 บ้านทางโค้ง 

 

 3.2.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 - ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตําบลหนองน้ําใส หมู่ท่ี 1-10 

 - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตําบลหนองน้ําใส 

 - จัดงานวันเด็กแห่งชาติกลุ่มโรงเรียนในเขตตําบลหนองน้ําใส 

 - วันสงกรานต์และวันกตัญญูตําบลหนองน้ําใส 

 - แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลหนองน้ําใส 

 - ทําบุญเยี่ยมวัดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาสําหรับหมู่บ้าน หมู่ท่ี1-10 

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพระจันทร์ 
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 3.2.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 - คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

 - ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

 - ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 - บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 

 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

 - จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ีประจําหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมูท่ี 9 บ้านท่าพระจันทร์ 

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ซับเม็ก 

 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านซับนกแก้ว 

 - โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทางโค้ง 

 - โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพระจันทร์ 

 

 3.2.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์สํานักงาน 

 - จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ตําบลหนองน้ําใส 

 - ทัศนศึกษาดูงาน 

 - จัดเวทีประชาคมในการดําเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดการทําแผนพัฒนาตําบล 
แผนชุมชน 

 - ต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

 - จ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม 

 - อบต.เคลื่อนท่ี ร่วมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 

 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถใน อบต. หนองน้ําใส 

 

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
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3.3.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย และแนวทาง
ท่ีได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ดีระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน ในเรื่องของ
การคมนาคมทําให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้
การดําเนินงานของแผนพัฒนาบรรลุจุดมุ่งหมาย และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สมควรท่ีจะต้อง
ดําเนินการต่อไป แต่อาจมีบางส่วนท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการท่ีตั้งไว้เนื่องจากยังมีอุปสรรคในด้านการ
กําลังเครื่องจักรและกําลังแรงคนซ่ึงยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตลอดจนงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

3.3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจการดําเนินงานตามแผนพัฒนายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาเท่าท่ีควร เนื่องจากปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้มีรายได้ลดลง เพราะขาด
เงินทุนอุดหนุนในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน จึงไม่ใช่เรื่องท่ีสามารถจะ
ดําเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนาได้โดยง่าย ปัญหา/ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจยังคง
เป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการต่อไปในแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคงในอาชีพเพ่ิม
มากข้ึนด้วย 

 

3.3.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา โดยเฉพาะ
เรื่องการศึกษาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดย
เล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในด้านของศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และ
สงกรานต์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆในท้องถ่ิน และร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินไว้ 

3.3.4 การพัฒนาด้านเกษตร มีการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล และการดําเนินการในการจดทะเบียนเกษตรกร และดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําต้ืน
เขินเพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้ในการทําการเกษตรและการเพาะปลูก ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการทําการเกษตร 

3.3.5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การดําเนินการตามแผนพัฒนา มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและการจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการกําจัดพาหะนําโรค ทําให้ประชาชนท่ัวไปได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในด้านเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตําบลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้
ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชนและครอบครัว 

3.3.6 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาไปแล้ว ส่วนหนึ่งประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรปัญหา/ความต้องการทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีอยู่ 
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เช่น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษและปัญหาการระบายน้ํา ปัญหาภัยธรรมชาติ ท่ี มีผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใสจะต้อง
ดําเนินการต่อไป 

3.3.7 การดําเนินงานด้านการเมือง การบริหารจัดการ  ในด้านการเมือง การบริหารจัดการ มีการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาไปแล้วในด้านการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตําบล การส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม พัฒนาความรู้เพ่ิมเติมในการปฏิบัติหน้าท่ี  
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ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี 2559 รวม 3  ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

     1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ
ระบายน้ํา 

     1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

     1.3 แนวทางการปรับปรุง บํารุงรักษา 
ประปา บ่อบาดาล และแหล่งน้ําต่าง ๆ 

 

10 

 

 

0 

1 

 

 

4,102,000 

 

 

0 

6,000,000 

 

2 

 

 

0 

1 

 

15,000 

 

 

0 

6,000,000 

 

1 

 

 

0 

1 

 

10,000 

 

 

0 

6,000,000 

 

13 

 

 

0 

3 

 

4,127,000 

 

 

0 

18,000,000 

รวม 11 4,702,000 3 6,015,000 2 6,010,000 16 22,127,000 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

     2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

810,000 

 

 

11 

 

 

2,260,000 

 

 

25 

 

 

3,630,000 
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ให้แก่ประชาชน      

รวม 0 0 0 810,000 11 2,260,000 25 3,630,000 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี 2559 รวม 3  ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     3.1 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

     3.2 แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     3.3 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และและนันทนาการ 

 

 

 

 

1 

 

8 

 

11 

 

 

 

 

50,000 

 

3,870,000 

 

1,038,600 

 

 

 

2 

 

6 

 

0 

 

 

 

280,000 

 

6,670,000 

 

0 

 

 

 

1 

 

5 

 

1 

 

 

 

230,000 

 

670,000 

 

50,000 

 

 

 

4 

 

19 

 

12 

 

 

 

560,000 

 

11,210,000 

 

1,088,600 

รวม 20 4,958,600 8 6,950,000 7 950,000 35 12,858,600 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

     4.1 การพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     4.2 แนวทางการกําจัดและบําบัดขยะ 

 

 

2 

 

0 

 

 

200,000 

 

0 

 

 

6 

 

0 

 

 

315,000 

 

0 

 

 

2 

 

1 

 

 

150,000 

 

100,000 

 

 

10 

 

1 

 

 

665,000 

 

100,000 

รวม 2 200,000 6 315,000 3 250,000 11 765,000 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี 2559 รวม 3  ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     5.1 แนวทางการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

     5.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์
คนชรา สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส 

     5.3 แนวทางการจัดให้มี ปรับปรุง 
ซ่อมแซมสวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลา
กลางบ้าน ศาลาเอนกประสงค์ 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

 

941,440 

 

390,000 

 

300,000 

 

 

10 

 

3 

 

2 

 

 

941,440 

 

310,000 

 

600,000 

 

 

10 

 

3 

 

5 

 

 

941,440 

 

310,000 

 

1,700,000 

 

 

30 

 

11 

 

10 

 

 

2,824,320 

 

1,010,000 

 

2,600,000 
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รวม 18 1,631,440 15 1,851,440 18 2,951,440 51 6,434,320 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

     6.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

 

21 

 

4,109,000 

 

15 

 

1,679,000 

 

19 

 

2,639,000 

 

55 

 

8,427,000 

รวม 21 4,109,000 15 1,679,000 19 2,639,000 55 8,427,000 

รวมยุทธศาสตร์ทั้งหมด 87 21,209,040 66 17,405,440 106 54,950,440 260 96,464,920 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  3 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 

(บาท) 

2560 

(บาท) 

2561 

(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  800,000   

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 400 
เมตร  

  500,000 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

400,000   

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 

(บาท) 

2560 

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ซับเม็ก - ซับอ่างคํา หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

3,400,000   

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

400,000   

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 6 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร  200,000   

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังจากที่นายวิโรจน์ถึงโรงเรียน
บ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

140,000   
ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังจากที่นายประสิทธิ์ ถึงที่
นายอุดอน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

28,000   
ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังจากที่นายวินัย ถึงที่นาย
ประทีป หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

 112,000  
ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังจากที่นางอารีถึงนายทีป 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ถนนดินเสริมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

  112,000 
ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ําบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ท่อระบายน้ํา ขนาดท่อ ø  5,000  การระบายน้ําเป็นไป กองช่าง 
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นางพิกุล จันทรกุล หมู่ที่ 7 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคม 

0.40 เมตร ยาว 7 เมตร อย่างสะดวก ไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ที่บ้านนายชายคา เงินประสพ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 
1 แห่ง 

  400,000 
มีการระบายน้ําอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
อบต. 

เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการและป้องการ
การลุกล้ําเขตแดน 

ป้องกันทรัพย์สินของทาง
ราชการและป้องการการลุก
ล้ําเขตแดน 500,000   

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและ
ป้องการการลุกล้ําเขต
แดน 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
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    1.3 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาประปา  บ่อบาดาล  และแหล่งน้ําต่าง ๆ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน/
บาดาล  หมู่ที่ 5,6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 

ระบบประปา   

จํานวน 2 แห่ง  6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

3.3  แนวทางการพัฒนา ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 
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1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชนสถานที่
ออกกําลังกาย 

สถานที่ออกกําลังกาย 
จํานวน 1 แห่ง 

- 100,000 - ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและเครื่องออก
กําลังกาย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5.3  แนวทางการพัฒนา การจัดให้มี  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ศาลาอเนกประสงค์ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีศาลา
ประชาคมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างศาลาศาลาประชาคม 
จํานวน 1 แห่ง   200,000  

ประชาชนมีศาลาประชาคมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ําที่
ศาลากลางบ้าน 

เพื่อให้ศาลาประชาคมมี
ห้องน้ํา 

ก่อสร้างห้องน้ําที่ศาลากลาง 
บ้าน กว้าง 2 เมตร ยาว 2 
เมตร จํานวน 1ห้อง 

 20,000  
มีห้องน้ําในการบริการ
ประชาชน  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1  แนวทางการพัฒนา การสํารวจ   การเมืองการบริหาร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงป้ายที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

เพื่อให้มีขอบเขตที่แน่นอน
และเพื่อรักษาปลอดภัยในที่
ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ก่อสร้างป้าย อบต.หนอง
น้ําใส 

  700,000 

ช่วยป้องกันการก่อการ
โจรกรรมทรัพย์สินทาง
ราชการ 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

เพื่อให้เยาวชนได้ออกกําลัง
กาย  รักการเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

ก่อสร้างอาคารที่ทําการ
องค์กาบริหารส่วนตําบล
หนองน้ําใส  

 400,000  
มีสถานที่รับบริการ
ประชาชน กองช่าง 

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้จัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 100,000 100,000 

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

4 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
ภายในตําบลหนองน้ําใส 

เพื่อให้หมู่บ้าน/ตําบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด  

จํานวน 10 เครื่อง   100,000 
หมู่บ้าน/ตําบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 
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5 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
ในเขตหมู่บ้าน 

เพื่อลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน สัญญาณไฟเตือน จํานวน 
3 จุด 

  120,000 
ประชาชนขับขี่ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

6 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างชนิด
โคมกิ่งเดี่ยว  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตามเส้น 
ทางคมนาคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟแสงสว่างชนิดโคม
กิ่งเดี่ยว จํานวน 10 จุด 

  500,000 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ส่วนท่ี  6 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีต้องกําหนดแนวทาง  
นโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถ่ิน  ซ่ึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําเป็นต้องกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถ่ินตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  
รวมท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของ
รัฐบาล  ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติสามารถแบ่งเป็น  4  แนวทาง  ดังนี้ 

1.  องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินเอง  โดยการแปลแนวทางในการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี  นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ 

                2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ดําเนินงาน  ในกรีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอ  และมีหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืนท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะดําเนินงานมากกว่า 

                   3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  หรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการ
ดําเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางาน
หรือคณะกรรมการ 

   4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรเอกชนอ่ืน  เป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงาน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการประสานการพัฒนาระดับอําเภอ 

 

หน่วยงานดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี 

กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการกํากับดูแล
ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหารดังนี้ 

1)   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

2)   ส่วนการคลัง                               

3)   กองช่าง     

4)  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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การติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548  หมวด  6  ข้อ  28  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย                              

1)   สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                              

2)   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              

3)   ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              

4)   หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                              

5)   ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ                               

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส     ประธานกรรมการ 

  2. นายชํานาญ   มลใสกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3   กรรมการ 

  3. นายสายันต์ คําน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6   กรรมการ 

  4. นายสังคม กลิ่นไกล    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9   กรรมการ 

5. นายสมหมาย เวียงย่างกุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

6. นายสมเศียร   ทุมประดอน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. ร.ต.ต.พยุง ลันดา รอง สว.สส.สต.หนองหมากฝ้าย (ผู้แทนหน่วยงาน) กรรมการ 

8. นายศุภชาติ  พรหมทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ําใส (ผู้แทนหน่วยงาน) กรรมการ 

9. นางทองหลอม สุขเกษม ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
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10. นายสังคม   งามจั่นศรี ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 

11. ผู้อํานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  กรรมการ 

  12. หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส   กรรมการ 

  13. หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส  กรรมการ 

14. หัวหน้าสํานักปลัด       กรรมการ 

14. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

1)   กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2)   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3)   รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี    ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4)   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรการติดตาม
และประเมินผล 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไป  ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อนเพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยหรือไม่  ดังนั้นใน
ข้ันต้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะ
นํามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม  (Monitoring) 

การติดตามนั้นจะทําให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี  ถึงระยะใดแล้ว 
ซ่ึงเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant  Chart  ท่ีจะทําให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการดําเนินการตามยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดําเนินการช่วงใด  ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังนี้ได้กล่าวมาแล้ว 
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การประเมินผล  (Evaluation) 

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard   criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญใน  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ  ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)  

เป็นการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ  ผลการดําเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอและมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนอาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปี
สัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดําเนินงานท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  2 ประการ  
คือ 

1.1   ผลผลิต (Output)  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

        (1)  ผลผลิตในภาพรวม (Overall output) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของสมาชิกของ
องค์กรและประชาชนผู้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะท่ีพลวัตร  (Dynamic)  และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

        (2)  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation output) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับ   การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกําลังคนระดับการบริการ
ต่อหน่วยเวลา   สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์ และหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน (Non – performing   loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร  การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

(1) การเข้าถึง  เน้นความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
ได้รับบริการสาธารณะ 

(2) การจัดสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน       

(3) การกระจายผลประโยชน์  เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
แก่สมาชิกในสังคม 

(4) ความเสมอภาค  เน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ 
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(1) สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม  ความเพียงพอ  และความครบถ้วน
ของการให้บริการท้ังในด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ       

(3) ความถ่ีในการให้บริการ  เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสมํ่าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่       

(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการบริการท่ี  
รวดเร็ว  ทันเวลา  มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ซ่ึงในทางปฏิบัติจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ 

(1) พันธกิจต่อสังคม  เป็นตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคมพิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 

(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชน
ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายจากหน่วยงานหากมีความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

(1) การกําหนดประเด็นปัญหา  การกําหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชนผู้รับบริการและมี
การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

(2) การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  รวมท้ังเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ประการ คือ  

(1) ระดับความพึงพอใจ  เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
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(2) การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ  นโยบายของหน่วยงานซ่ึง
พิจารณาสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน  เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม     ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  2  ประการ คือ 

(1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตัวชี้ว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซ่ึงสร้างความเสียหายจากการ
ดําเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่  โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน  เช่น  การก่อสร้าง
ถนนขวางทางน้ําหลากทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ 

(2) ต้นทุนทางสังคม  เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมต้องแบกภาระ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
บูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม  (Multiple Criteria and 
indictors) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการดําเนินงาน
ในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากร  กลุ่มเป้าหมาย  สําหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard  Criteria) 

ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1.  สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ    

    วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

*  ผลผลิต 

*  ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ 

2.  ความเสมอภาคและความเป็น     

     ธรรมในสังคม 

* การเข้าถึง 

* การจัดสรรทรัพยากร 

* การกระจายผลประโยชน์ 

* ความเสมอภาค 

- ปริมาณงานและคุณภาพทรัพยากรท่ีได้รับ
จัดสรรต่อคน 

- ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่
ละครั้ง 

- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฏิบัติ 
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3. ความสามารถและคุณภาพใน 

     การให้บริการ 

* สมรรถนะของหน่วยงาน 

* ความท่ัวถึงและเพียงพอ 

* ความถ่ีในการให้บริการ 

* ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนท่ีเป้าหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
รับบริการ 

- จํานวนครั้งในการให้บริการ 

- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน * พันธกิจต่อสังคม 

* ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

* การให้หลักประกันความเสี่ยง 

* การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

- การตัดสินใจท่ีสะท้อนความรับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการ     

    ของประชาชน 

* การกําหนดประเด็นปัญหา 

* การรับฟังความคิดเห็น 

* มาตรการ/กลยุทธ์ในการ         

    แก้ไขปัญหา 

* ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 

- การปรึกษาหารือ 

- การสํารวจความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ จําเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกัน  คือ 

      1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress)   

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีกําหนดตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบคําถามว่า  การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
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                (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Output)  ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างไว้จํานวนแหล่งน้ําขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาท่ีกําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจึง
จําเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  
ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมสังคม ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตร
มาส  หรือระยะเวลาของโครงการ  (Phase) 

(3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ซ่ึง
ครอบคลุมด้านแบบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณท่ีใช้ไป  งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของ  คน – วัน (Man - Day)  
หรือ คน – เดือน (Man - Month) 

(4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม
กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

                เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ท่ีได้กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการ
ดําเนินงานทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 

    (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพผลประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อกําลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดําเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการ  
และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

                    (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ี
ได้รับการอบรมวิชาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปลัดลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตัดทอนข้ันตอนการ
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ปฏิบัติซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

               3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิภาพ  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณคุณภาพของประชากรเป้าหมายตามโครงการ  
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลกระทบต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้าน  เศรษฐกิจ  สังคม                                  

(2) ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการมีส่วนร่วมโดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมากน้อย
เพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก  จํานวน
ประชากร  ความถ่ีระดับและกิจกรรม  ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล                                 

(3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ                                 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซ่ึงค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ  ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมท้ังระยะสั้นและระยะยาว                      

4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไม่ได้ 
มุ่งหวัง  (Unintended  impacts)  ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ  คือ      

    (1)  คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร  
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประ 

ชากรท่ีได้รับการบริการจากโครงการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีวิตชีพ 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
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(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนท่ียอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักสิ่งแวดล้อม  จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  การปฏิบัติของการ
ใช้ยวดยานพาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน  การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากข้ึนและลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิ์
ขายเสียง  การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขและท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีกําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการท่ีแท้จริง  ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาท่ีเป็นจริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
ท้ังท่ีได้รับการแก้ไขและท่ียังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  
ซ่ึงเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการท่ีผู้บริหารโครงการนํามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก                                 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่  อาทิ  คําร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินงานโครงการ หรือ ได้รับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 

                   6. เกณฑ์ความย่ังยืน  (Sustainability) 

                    เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ  
กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง
ตนเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่  ประกอบด้วนตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic  Viability) เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพันสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตท่ีได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือทุน
หมุนเวียน จํานวนและขนาดกองทุนดําเนินโครงการ  ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional  capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 

                   (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง  โอกาสของช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดีท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ  กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเป้าหมายการขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง  ได้แก่  การขยายพ้ืนท่ีโครงการ  การขยายเครือข่ายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

                 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 

                    เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม  ความเสมอภาค  ความท่ัวถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (Values) และการกระจายผลตอบแทน
ท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุกกลุ่มย่อย  
ในสังคม  อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ําแก่กลุ่มเกษตร  และกลุ่มอาชีพอ่ืนการจัดหา
ตําแหน่งให้กับผู้ว่างานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให้แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดท่ีให้ความสําคัญในเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่าง หญิง / ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน  (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดท่ีเน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการจัดสรรและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ่นอนาคต ซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสิน
และการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 

เป็นเกณฑ์ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การดําเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้ายลบต่อสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ  คือ 
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(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงเป็นผลจากการ
ดําเนินโครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact - EIA) ในช่วงก่อนทําโครงการเพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชย
ความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสม  และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยง
ให้กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและดําเนินโครงการ 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีต้องเสียไป อาทิ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูก
น้ําท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง  แบบแผนและวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ
เอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 

 

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


