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เดือนธันวาคมของทุกปี     

 
ดังน้ัน  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลยม   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
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ส่วนที ่1 
บทนํา 

---------------------------- 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ยมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลยมให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง 



 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับที่
จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบลและหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อํานาจหน้าที่ ดังน้ี (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     (2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 



 

  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมได้
กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ากําหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นตํ่าตามที่กําหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้



 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อย
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมมีอํานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมโดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลยมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ประก าศผลก า ร ติ ดต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตําบลและทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ 



 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลยมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและอาจรวมถึงอําเภอท่า
วังผาและจังหวัดน่านด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



 

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการลดอุบัติเหตุภัยบน
ท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีตําบล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยมใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยม มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลยม 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลยม/องค์การบริหารส่วนตําบลยมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 

 



 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมนิผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น
และการดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลยมแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลยม
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 2 การตดิตามและประเมินผล 
------------------------- 

   

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมที่กําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน แผนอําเภอท่าวังผา  และแผนชุมชนตําบลยม     
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีรายละเอียด ดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
   
    1.2 พนัธกิจประกอบด้วย 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

แหล่งนํ้าที่ใช้ในการเกษตร รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวในตําบล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและการบริการทางด้านสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมการศึกษาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
5. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณะของอบต.ให้มีมาตรฐานตามอํานาจหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   1.3 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคต ประกอบด้วย 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน (Goals) 
หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให้สําเร็จ  (ทําเพ่ือให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  องค์การ 

บริหารส่วนตําบลยม  ได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังน้ี 
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการสร้างงานในชุมชน 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ในด้านการเมืองและการบริหารจัดการ    มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  สร้างชุมชนเข้มแข็ง    ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด    มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินสามารถพึ่งตนเองได้ 

3. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับการพัฒนาความจําเป็นพ้ืนฐานครบทกุด้านอย่างทั่วถึง 
     มีนํ้าประปาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
4. การบริหารจัดการและการให้บริการทางสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึง   ประชาชนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการสาธารณสุข 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
ชุมชน    และส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสืบทอดศาสนา 

6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีดี่   โดยความร่วมมือของทุกคนในตําบล 
 
  1.4 แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาเศรษฐกิจ 
                 ๑. แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในทอ้งถิ่น ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
                 ๒. แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
                 ๓. แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
                 ๔. แนวทางการพัฒนาระบบผังเมืองของท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
 

     ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
                 ๑. จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
                 ๒. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน 
                 ๓. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาฝมีือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมขึ้น 
                 ๔. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จําหน่าย
สินค้า 
                 ๕. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                 ๖. แนวทางการพัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                 ๗. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
                 ๘. แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
                 ๙. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
 



 

       ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
                 ๑. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                 ๒. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
                 ๓. แนวทางการควบคุม ป้องกัน แก้ไขโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
                 ๔. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน 
                 ๕. แนวทางการพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
                 ๖. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนโภชนาการให้แก่นักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกโรงเรียน 
                 ๗. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
                 ๘. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                 ๙. แนวทางการพัฒนาความม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 
                 ๑๐. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 

         ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ยุทธศาสตรด์า้นศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
                 ๑. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 ๒. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
                 ๓. แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนะธรรม ศลิปะ และโบราณสถาน ภายในท้องถิ่น 

         ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
                 ๑. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สรา้งจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                 ๒. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน เฝา้ระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย และกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

๔. แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
 
 

          ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจดัการและการบริการ 
                 ๑. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
                 ๒. แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
                 ๓. แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                 ๔. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร 
                 ๕. แนวทางการพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
                ๖. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 
 

 

   
 



 

  1.5  วิสัยทศัน ์ 
 “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ยม” 
  

  1.6 ผลการดาํเนนิงานในปงีบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวนโครงการท้ังหมด
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

โครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา 
 ปี 2563 

จํานวนโครงการท่ี
บรรจุในข้อบัญญัติ 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการเสร็จ 

ปี 2563 เทียบกับบรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ
เสร็จ ปี 2563 เทียบกับ

โครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี 2563 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

60 10.73 17 8.50 4 4.82 4 4.82 4 2.00 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

94 16.82 34 17.00 5 6.02 6 7.23 6 2.00 

3. การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 

203 36.31 81 40.50 50 60.24 46 55.42 46 23.00 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

58 10.38 20 10.00 9 10.84 5 6.02 5 2.50 

5. การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29 5.19 9 4.50 4 4.82 3 3.61 3 1.50 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
บริการ 

115 20.57 39 19.50 11 13.25 7 8.43 7 3.50 

รวม 559 100 200 100 83 99.99 71 85.54 66 35.50 



 

     
 ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 
ปี 2563 

ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในท้องถ่ิน
ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง 

2 981,000 2 981,000 

 1.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

2 1,190,000 2 1,080,200 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.1 การพัฒนาจดัหาและพัฒนาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

1 620,000 2 985,000 

2.2 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 

4 137,000 3 87,000 

 2.7 การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 

- - 1 1,808,900 

3. การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 

3.1 การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 401,510 4 377,430 

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 1 100,000 1 80,000 
3.3 การพัฒนาควบคุมป้องกันแก้ไข
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

32 324,200 31 213,200 

3.4 การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
และนันทนาการแก่ประชาชน 

2 120,000 1 71,825 

3.6 การพัฒนาสนับสนุนโภชนาการให้แก่
นักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุก
โรงเรียน 

3 2,045,300 3 1,857,843.62 

3.7 การพัฒนาสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

1 30,000 - - 

3.8 การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4 315,000 2 1,800 

3.9 การพัฒนาความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน 

4 11,014,400 4 9,902,110 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสนับสนุน
ส่งเสริมและบูรณการ 

9 78,500 5 45,015 

5. การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
จิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

40,000 1 450 



 

     
 ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 
ปี 2563 

 

ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

 5.3 การพัฒนาสร้างจิตสํานึก ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย
และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1 10,000 1 3,750 

 5.4 การพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1 50,000 1 15,017 

6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและบริการ 

6.1 การพัฒนาสนับสนุนให้มกีาร
ประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

1 1,509,000 2 4,551,254.21 

 6.2 การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมงาน
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
(โอนมาต้ังรายการใหม่ 1 รายการ 

2 50,000 1 7,510 

 6.3 การพัฒนาองค์กรให้มีความ
เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3 240,000 1 142,675 

  6.4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองการบริหารและด้าน
บุคลากร 

1 30,000 - - 

 6.5 การพัฒนาจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และเคร่ืองจักรกลที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของอปท. 

3 350,000 2 181,200 

 6.6 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กรชุมชน 

1 10,000 1 10,000 

รวม 83 19,458,910 71 22,403,179.83 
 
 
- โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี 2563 ทั้งหมดจํานวน 200 โครงการ  
- บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จํานวน 83 โครงการ สามารถดําเนินการได้ 66 โครงการ 
- ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 6,874,654.21.- 
สรุปโครงการทีไ่ด้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด  จํานวน 71 โครงการ  
รวมงบประมาณท่ีได้ดําเนินการทั้งหมด  22,403,179.83.- บาท 



 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   2.1  เดือนตุลาคม 2562  - กันยายน 2563  
    2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลยมได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ยมสอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว   ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ดังน้ี 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลยมมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สอดคล้องแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (3 ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน (7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน มีเป้าประประสงค์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในประเด็น  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์            
     2) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดน่าน ที่ได้กําหนดเป็น
เป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน
และการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน มีเป้าประประสงค์มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจใช้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่มี่ช่ือเสียง
มาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจได้  สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยมในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น , ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางสังคม   แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดซึ่งสอดคล้องกัลป์
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า 



 

การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน   
มีเป้าประประสงค์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการพัฒนาสังคม  
      4) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดซึ่งสอดคล้องกัลป์
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดน่าน ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็น
ประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน มี
เป้าประประสงค์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    
      5) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (๒.3.3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดน่าน ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การ
ลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน  
มีเป้าประประสงค์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      6) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม มีความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (4)  ยุทธศาสตร์การการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน  ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ
จังหวัดน่าน ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มุ่งพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน มีเป้าประประสงค์ เป็นชุมชนต้นนํ้าที่มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สมาชิกชุมชนและตระหนักในคุณค่าทรัพยากร  สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ให้เขียนความสัมพันธ์ ความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ 



 

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียน
เป็นภาพรวมหรือองค์รวม เช่น 
  1) องค์การบริหารส่วนตําบลยม  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  พัฒนาคนให้ก้าวไกล 
ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ยม” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  เห็นได้จากการกําหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกําหนดโครงการ จํานวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงานด้านเศรษฐกิจ    พบว่าจํานวน
โครงการ 4 โครงการ ได้ดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.82  ของ
โครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 
  2) องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล 
ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของอบต.ยม  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เห็นได้จากการกําหนดยุทธศาสตร์.
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยกําหนดโครงการ  จํานวน 5 โครงการ ได้
ดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จํานวน 4 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.82 ของ
โครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 
   3) องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  ว่า  สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล 
ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของอบต.ยม ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ เห็นได้จากการกําหนด
ยุทธศาสตร์.ยุทธศาสตร์3  ด้านการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ โดยกําหนดโครงการ  จํานวน 50  
พบว่าจํานวนโครงการ  45  โครงการ ได้ดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อย
ละ  54.22 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 
4) องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  ว่า  สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล 
ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของอบต.ยม ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยกําหนดโครงการ  
จํานวน 9 โครงการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  พบว่าจํานวนโครงการ  5 โครงการ ได้ดําเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.02 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 
5) องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุข
ของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของอบต.ยม ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการ
กําหนดยุทธศาสตร์  โดยกําหนดโครงการ  จํานวน 4  โครงการ  พบว่าจํานวนโครงการ   3  โครงการ ได้
ดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 ของโครงการที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมด 
6) องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  สุขภาพดี  มีเกษตรย่ังยืน  สืบสานวัฒนธรรม นํา
การศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมป้องกันสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
การมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการ เห็นได้จาก
การกําหนดยุทธศาสตร์  โดยกําหนดโครงการ  จํานวน  11 โครงการ ปรากฏในแผนงานเกษตร   พบว่าจํานวน
โครงการ  5 โครงการ ได้ดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.02 ของ
โครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 
 
 



 

2.1.3  ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนตําบลยม 

1. วิสัยทศันต์าํบลยม 
“สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  พัฒนาคนให้ก้าวไกล 

ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ยม” 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลยม   
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มา

จากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นํานโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาอําเภอ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  มาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลยม เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลยมได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   6  ด้านดังน้ี   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบรกิาร  

3.  เป้าประสงค ์

1. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการพัฒนาความจําเป็นพ้ืนฐานครบทุกด้านอย่าง
ทั่วถึง 

2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีทักษะและ
พัฒนาความจําเป็นด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 

3. มีการจัดการศึกษาและงานด้านสาธารณสุข สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4. เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  สืบ
สานประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยความร่วมมือของทุกคนในตําบล 
 6. มีการบริหารจัดการและสง่เสริมบุคลากรให้มีความรู้สําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

4. ตัวชี้วัด  
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

   2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน 

  3. จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น และรวมถึง
ระบบประปาภูเขา ประปาผิวดิน ไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตอบต.มีเพ่ิมขึ้นครบทกุด้าน 

    4. ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  



 

     5. จํานวนเด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น  และจาํนวนประชาชนได้สืบสานงาน 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

7. ประชาชนทุกคนในเขตตําบลและ มจีิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5  ค่าเป้าหมาย 

  1)  ร้อยละประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  2)  ร้อยละประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  และมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน 

3)  ร้อยละจํานวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
เพ่ิมขึ้น และรวมถึงระบบประปาภูเขา ประปาผิวดิน ไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตอบต.มีเพ่ิมขึ้นครบทุกด้าน 

4)  ร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
5)  ร้อยละจํานวนเด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น  และจํานวน 

ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง  
6)  ร้อยละประชาชนทุกคนในเขตตําบลและ มีจิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญของการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. กลยุทธ ์  

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ มีแผนงานการพฒันาได้แก ่
1.1 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและทัว่ถึง 
1.2 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแผนงานการพัฒนาได้แก่ 

2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เศรษฐกิจชุมชน 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทกัษะ มีงานเพ่ิมขึ้น 
2.4 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่

จําหน่ายสินค้า 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.7 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
2.8 พัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.9 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.1 พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2 พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
3.3 ควบคุม ป้องกัน แก้ไขโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 



 

3.4 พัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน 
3.5 พัฒนาสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คูคุ่ณธรรมและ

จริยธรรม 
3.6 พัฒนาสนับสนุนโภชนาการให้แก่นักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกโรงเรียน 
3.7 พัฒนาสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
3.8 พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.9 พัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.10 พัฒนาสนับสนุนและสง่เสริมสถาบันครอบครัวให้มคีวามเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
4.3 พัฒนาแหล่งวัฒนะธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน ภายในท้องถิ่น 

 5. ดา้นการจัดการทรพัยากร ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
5.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 พัฒนาสรา้งจิตสํานึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย และกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.4 พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

 6. ดา้นการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 พัฒนาสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
6.2 พัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.3 พัฒนาองค์กรให้มคีวามเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.4 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร 
6.5 พัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจกัรกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยมกับ
ยุทธศาสตร์และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของชาติ  กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดน่าน  จะเห็นได้ว่ามีความ
เช่ือมโยงอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตําบลยมมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆและ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน 
จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ  กลไกหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และรวมถึงการจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่ีเข้มแข็งและ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน 
 - พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 - พัฒนาการรวมกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 - พัฒนาฝีมือแรงงาน    
 - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
   ทางการเกษตร       
 - ส่งเสริมการมีตลาดกลางรองรับ                                     
 
 
 
 

2. พัฒนาท้องถ่ินด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบคมนาคม
ขนส่ง   
 - พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  - พัฒนาระบบสาธารณูปการ แหล่งน้ํา   อุปโภค  บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร        
                        - พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความ              
                           พร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ      
                           รองรับ  AEC 
 
 
 
 

 
 
 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมด้านการศึกษา  สาธารณสุข  
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรสร้างรายได้ชุมชน  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย  สร้างสังคมให้สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม   
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประตูไปสู่ประชาคมอาเซียน 

   
      
   
4. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรโดย
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
- พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถ่ินตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 - สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
จัดบริการสาธารณะ 
 - พัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เข้มแข็งในการบริการประชาชน 
 
 

กลไกหลักในการพัฒนา    ท้องถ่ิน
ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดบริการ
สาธารณะตอบสนองความต้องการ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 



 

๘. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมมีความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดน่านทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา (ตามรายละเอียดแบบ ยท. 01 )  จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม  จํานวน  6  ยุทธศาสตร์ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  
พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุขของประชาย่ิงใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ยม”ซึ่งมีความเช่ือมโยงพันธกิจ หรือ
ภารกิจ สิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ของอปท. ซึ่งนําไปสู่การการลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม
ได้   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลยม  มีเป้าประสงค์ ในการพัฒนาด้านต่างๆให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนในพ้ืนที่    อาทิเช่น  มีการส่งเสริมเพ่ิมทักษะ ด้านการประกอบอาชีพต่างๆ
เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนองได้ 
ให้ชุมชนปลอดสิ่งเสพติดมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคม  มี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตลอดจน
การควบคุมโรคต่างๆ   ส่งเสริมการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่
ตลอดไป   และรวมถึงการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลยมจึงได้
กําหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่านทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

เป้าประสงค ์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 2.1.4 การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถ่ิน    
1. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลยม พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕63  ภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามท่ีได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3)  พ. ศ.  2561 

1.1.การวิเคราะห์กรอบจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลยมเป็นการ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ของ องค์การบริหารส่วนตําบล ใน
ปัจจุบันให้ทราบว่าสถานการณ์การพัฒนาอยู่ ณ  จุดไหน สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยมได้ใช้การวิเคราะห์ 

  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และ
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเคร่ืองมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทกุภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังน้ี 
ปัจจัยภายใน   
  จุดแข็ง  (Strength = S) 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลและอุดมสมบูรณ ์ทั้งผิวดิน  และแหล่งนํ้าแม่นํ้าสายหลักไหลผ่าน
  2.  มแีหล่งท่องเท่ียวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา  และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
  3.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  4. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
  5.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี วัฒนธรรมและแหลง่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
  6.  มแีผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีชัดเจน 
  7.  มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยว 
  8.  มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพในการแข่งขนัสูง 

 



 

  จุดอ่อน  (Weakness = W)   
 

1. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง 
  2.  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนํามา
จากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น นํ้ามัน เสื้อผา้นุ่งห่ม ฯลฯ 
  3.  ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / อาชีพเสริม  
  4. งบประมาณมีจํานวนจํากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ่
  7.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาํลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
  8.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  9. ถนน แหล่งนํ้า บางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
        10. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศท่ีแล้ง
ยาวนาน ทําให้เกิดไฟป่าและเกิดปัญหาหมอกควันในพ้ืนที ่
     11. มีแหลง่นํ้าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากติดพ้ืนที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ 
     12. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทาํกิน 
     13. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย 
              14. ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค  บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ปัจจัยภายนอก   
 โอกาส  (Opportunity = O)   

1.  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
  3.นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2542  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  5. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
  6. จากการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ขอ
ประชาชนดีขึ้น   เศรษฐกิจโดยรวมของตําบลดีขึ้น 

 7.  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านยาเสพติด  ส่งผลให้ประชาชนในตําบลท่ีติดยาเสพติดมี
จํานวนลดลงมาก ทําให้ภัยอันตรายจากคนที่ติดยาเสพติดหมดสิ้นไป ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

8.  การจัดใหม้ีและสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล   สามารถช่วยสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น   ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
        9.  รฐับาลให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กยากจนได้เรียนหนังสือขั้นพ้ืนฐาน  ทําให้เด็กที่
ไม่มีความรู้   ไม่ได้เรียนหนังสือหมดไป   ประกอบกับนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพ่ือเรียนต่อของนักเรียนในระดับ



 

ที่สูงขึ้น   ทําให้เยาวชนในตําบลได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น  มีคุณภาพชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หลายเท่า 

10 . เทคโนโลยีสมยัใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ตตําบลฟรี ทําให้ชาวบ้านมีโอกาส
ได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหก้ว้างขึ้น 
อุปสรรค  (Threat = T) 
  1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ทําให้ขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตก
หนักในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลากเข้าสู่พ้ืนที่ทํากินและที่อยู่อาศัย ดินโคลนถล่ม 
  3.  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติยากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
  4.  ประชาชนให้ความร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
  5.  เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ยังเข้าไมถ่ึงบางหมู่บ้าน  ทําให้ถูก
จํากัดในการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกล  การรับข่าวสาร ความเข้าใจ สถานการณ์ของโลกเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่
ทําได้ยากมาก 

     6. มีปัญหาสุขภาพ  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
  7. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
  8. วิกฤติโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
  9. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลทีไ่ม่มีความต่อเน่ืองส่งผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10. รายได้ของอบต.ยังพ่ึงรายได้จากภาครัฐจัดสรรให้งบประมาณมีอย่างจํากัดไม่สมดุลกับ
ภารกิจท้องถิ่นที่มีมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
    

  
 
     
 



 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.และ 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการ
จริง 

(ต.ค.62-ก.ย.63) 
1.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมใน 
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

1.การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ
ประชารัฐ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 4 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

2.การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพการ
ผลิตการเกษตร 
 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ์ 

34 6 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

3. การพัฒนาและยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ 
เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

3. ด้านการพัฒนา
สังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ 

3.การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

81 46 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  4. ดํารงฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมขอชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดสีเขียว 

4.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20 5 



 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

น่าน 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.และ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

(ต.ค.61-มี.ค.62) 
5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.ดํารงฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมขอชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านการ 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

9 3 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบ  การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

-  - 6.ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ  

6. การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการและ 
บริการ 

39 7 

 รวมปีงบประมาณ 
2563 

200 71 

 
 

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กําหนดไว้ จํานวน 71 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด  
200 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.50 %  ของจํานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

2) จํานวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดําเนินการได้  (ไม่มี)  สามารถดําเนินการได้ทุกยุทธศาสตร์ โดยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
ได้กําหนดเป้าหมายการติดตามและประเมินผลข้อมูลของโครงการทั้งหมด 83 โครงการ  มีผลการติดตามและประเมินคิดเป็น 100 % ของข้อมูลที่ตั้งเป้าหมายการติดตาม
ประจําปี 2563 
 
 
       



 

3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
    

 
ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2563 

จํานวนโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

จํานวนโครงการที่ 
ดําเนินการเสร็จ ปี 2563  
เทียบกับบรรจุในข้อบัญญัติ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 60 10.73 17 8.50 4 4.82 4 4.82 
2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์
94 16.82 34 17.00 5 6.02 6 7.23 

3. การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 203 36.31 81 40.50 50 60.24 46 55.42 
4. การพฒันาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารตี  
ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิ่น 

58 10.38 20 10.00 9 10.84 5 6.02 

5. การพฒันาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

29 5.19 9 4.50 4 4.82 3 3.61 

6. การพฒันาด้านการบรหิารจดัการและบริการ 115 20.57 39 19.50 11 13025 7 8.43 
รวม 559 100 200 100 83 99.99 71 85.54 

 
 



 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1 รูปแบบการประเมิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม ตามคําสั่งองค์การ 
บริหารส่วนตําบลยม ที่ 014/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562  มีมติเห็นชอบในการกําหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยให้มีการ
จัดทําประกาศ แต่งต้ัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จัดทําแผนการติดตามและประเมินผลฯ โครงการตามแผนดําเนินการองค์การบริหารส่วน
ตําบลยม ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยเน้นการติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   2.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม 
   2.2.2 คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนที่ ไ ด้ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
   2.2.3 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือติดตามผลการประเมิน (ประเมินด้วยเกณฑ์ความพึงพอใจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการนําโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลยมไปปฏิบัติในพ้ืนที่) 
   2.2.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่ได้ดําเนินโครงการ โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนตามพ้ืนที่โครงการท่ีดําเนินการ และ
ประชาชนตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการตามแบบสัมภาษณ์ที่กําหนดไว้ (กรณีมีการสัมภาษณ์จริง) 
   2.2.5 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนา เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนและรวบรวมไว้
เพ่ือประเมิน 
   2.2.6  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
   ในการติดตามและประเมินผลครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ใช้แบบสอบถามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลยมได้จัดทําไว้ เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม แบบสอบถาม
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
      ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ 
      เดือน 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 
   ส่วนที่ 3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
 
 



 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   หลังจากนําแบบสอบถามไปแจกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการน้ัน ๆ ตอบแบบสอบถาม
แล้วให้เก็บแบบสอบถามกลับคืนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลการติดตามและประเมินผล โดยนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับกลับคืน
มาแล้วนํามาจัดลําดับข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statitical Package For 
the social sciences) และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือจะได้แปลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลเน่ืองจากเป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ เกณฑ์ที่ใช้วัดใช้
เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการดําเนินการตามโครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptivestatistics)  โดยการหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียในการวัด
ระดับความพึงพอใจและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ 
   เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจและการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
   ระดับคะแนน    แปลผล 
   0.00-1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   1.50-2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย 
   2.50-3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   3.50-4.49   ระดับความพึงพอใจมาก 
   4.50-5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

2.7 การนําเสนอรายงานผล  
   การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม โดย
จัดทํารายงานผลรายงานการติดตามเชิงพรรณนา ในรูปแบบตารางต่างๆ เพ่ือดูง่าย และแสดงรายละเอียดใน
ประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชาชนครบทุกคําถามข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรวบรวมจัดทําเป็น
รูปเล่ม เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนต่อไป 
 
 
 



 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน  2563  เป็นดังน้ี 

 

ลําดบั 
 

ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 16.55 16.55 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.90 14.90 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 48.80 48.80 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 10 8.40 8.40 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8.10 8.10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.40 8.40 

 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.00 4.00 

 3.5 กลยุทธ์   5 3.90 3.90 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.10 4.10 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.00 4.00 

 3.8 แผนงาน  5 3.80 3.80 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.10 4.10 

รวมคะแนน 100 80.25 80.25 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในแต่ละประเด็นเป็นดังน้ี 

 
ลําดบั 

 
ประเดน็พิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได ้

 

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 

20 16.55 16.55  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ัง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 2.65 2.65 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานครบถ้วน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประช ากร  และช่ ว ง อ า ยุ และจํ า น วน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.95 1.95 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองเช่น
การแบ่งเขตเลือกต้ังจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังและผู้มาใช้สิทธิคร้ัง
ล่าสุดปี 2556 รวมถึงข้อมูล
จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ครบถ้วน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.55 1.55 ข้อมูลสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.75 1.75 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ ครบถ้วน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ํา) 

2 1.50 1.50 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา) ครบถ้วน 

1 .6  ข้อ มูล เกี่ ยวกับศาสนา  ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 1.65 1.65 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําปี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ ครบถ้วน 

 
 



 

 
 

ลําดบั 
 

ประเดน็พิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได ้

 

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ํ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.60 1.60 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.45 1.45 ข้อมูลการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ครบถ้วน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา 
ร่ วม ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม 

3 2.45 2.45 ข้อมูลการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยมครบถ้วน 

รวม 20 16.55 16.55  
              สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา 
 

   1.3 การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ 
 

ลําดบั 
 

ประเดน็พิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได ้

 

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 14.90 14.90  
 
 
 

2.1  การวิ เ คราะ ห์ ท่ีครอบคลุ มความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตําบลยม นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.70 3.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
ตําบลยม นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 



 

 
ลําดบั 

 
ประเดน็พิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

3 2.45 2.45 มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช ้
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้าน
แรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

3 2.10 2.10 มีการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.10 2.10 มีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่ ง ท่ี เกิด ข้ึน  การประดิษฐ์ ท่ี มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.05 2.05 มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.50 2.50 มีผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) ข้อมูลครบถ้วน 

 รวม 20 14.90 14.90  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 60 48.80 48.80  

3.1 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้ อ งกั บสภาพสั ง คม  เ ศ รษฐ กิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน  และ เชื่ อม โยงหลั กประชา รั ฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษฐกิ จ และสั ง คมแ ห่ ง ช าติ    และ 
Thailand 4.0 

10 8.40 8.40 มีผลการวิเคราะห์สภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินและ
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 ข้อมูลครบถ้วน 

  
 



 

 
 

ลําดบั 
 

ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

3.2 สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดล้อมของท้อง ถ่ิน  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เ ศ รษ ฐกิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ    แ ล ะ 
Thailand 4.0 

10 8.10 8.10 มีการวิเคราะห์การสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 ข้อมูลยัง
ไม่ครบถ้วน 

3.3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช . และนโยบาย
รัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.40 8.40 มีการวิเคราะห์การสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

3.4 วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

5 4 4 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ท่ีแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุได้
ค่อนข้างจะชัดเจน 

3.5 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ี
ต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 3.90 3.90 มีการกําหนดช่องทาง วิธีการหรือ
ภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือนําไปพัฒนา
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ ท่ีจะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.10 4.10 มีการกําหนดเป้าประสงค์เพ่ือความ
สอดคล้องต่อกลยุทธ์ 

3.7 ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

5 4 4 มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในด้าน
ต่างๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของอปท. 

 
  



 

 
ลําดบั 

 
ประเดน็พิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้ วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่
ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร งก า ร พัฒนา ท้อ ง ถ่ิ น ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 3.80 3.80 มีการกําหนดแผนงานและ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาโดยกําหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตรท์ี่ชดัเจน 

3.9 ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

5 4.10 4.10 มีการแสดงความเชื่อมโยงท่ีนําไปสู่การ
พัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิตจาก
โครงการ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

 รวม 60 48.80 48.80  

 
               สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพข้อมูล 
ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา 
  ๑.  สรปุผลการวัดคณุภาพของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม   ๒๕๕9  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท้องถิ่น  ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
 



 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2563  เป็นดังน้ี 
ลําดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.70 8.70 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ  
10 8.60 8.60 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

10 8.50 8.50 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 9.20 9.20 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.50 4.50 
 5.2 กําหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.60 4.60 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.50 4.50 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.70 4.70 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.60 4.60 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.60 4.60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.60 4.60 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.80 4.80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.40 4.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5 4.50 4.50 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.50 4.50 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.70 4.70 
รวมคะแนน 100 85.30 85.30 

 
   
 
 
 
 
 



 

 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในแต่ละประเด็นเป็นดังน้ี 

 
ลําดบั 

 
ประเดน็พิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.70 8.70 ข้อมูลครบถ้วน 

รวม 10 8.70 8.70  

    
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
ลําดบั 

 
ประเดน็พิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
พัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 

10 8.60 8.60 ในเชิงปริมาณโครงการท่ีเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงการบางโครงการยัง
ดําเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ  
50   
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ 
( Impact)  โครงการ ท่ี ดํา เนินการในเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

   การดําเนินการไม่ตรงตาม
ห้วงระยะเวลาท่ีกําหนด
เนื่องจากการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐน้อย 

รวม 10 8.60 8.60  

   
   



 

2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ลําดบั 
 

ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเ มินผลการนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทค นิค ต่ า งๆ  มา ใช้ เ พ่ื อ วั ด ว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซ่ึ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุ วัต ถุประสง ค์และเป้ าหมายของ
แ ผนก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8.50 8.50 จากการสํารวจตามแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยเฉพาะ
โครงการท่ีเป็นโครงการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจะเป็น
โครงการท่ีประชาชนพึง
พอใจและประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ 
( Impact)  โครงการ ท่ี ดํา เนินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8.50 8.50  

   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ลําดบั 
 

ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในมิติต่างๆ จน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9.20 9.20 มีการวิเคราะห์งานเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนํา
ผลมาวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend ข้อมูลยังไม่
ครอบคลุม 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง  ๆ
ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

   ปัญหาหลักท่ีประชาชนในพื้นท่ี
ต้องการมากท่ีสุด จะเป็นปัญหา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร
และมีแม่น้ําสายหลักไหลผ่านแต่
ยังไม่สามารถนํามาใช้ประ 
โยชน์ได้เต็มท่ี  และแหล่งน้ําบาง
แห่งอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ 

รวม 10 9.20 9.20  

     
ลํา 
ดับ 

 
ประเดน็พิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็ น โคร งการ ท่ี มี วั ต ถุประสงค์ สนอง ต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ยมและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยมท่ีกําหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.50 4.50 โครงการมีความชัดเจนมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ชัดเจนสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ท้องถ่ินได้ 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมี
วัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.60 4.60 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการมี
วัตถุประสงค์ชัดเจน 



 

 
 

ลําดบั 

 
 

ประเดน็พิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคต
เป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัด เจน   สามารถระบุ จํ านวนเท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทําท่ีไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ก ลุ่ ม  ใ ห้ บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว่ า ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 
 
 

5 4.50 4.50 มีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องได้ท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคต 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง 
(2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เ ติบโตบนคุณภาพชี วิต ท่ี เป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 
 

5 4.70 4.70 ยุทธศาตร์และโครงการของ
อบต.มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท้ัง 6 
ด้าน 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 
 
 

5 4.60 4.60 เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.และ
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เกือบทุกด้าน  
 
 



 

 

 
ลําดบั 

 

 
ประเดน็พิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ 
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6 )  การบ ริ หารราชการแผ่ น ดิ น ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
 

    

5 .6  โครงการมี ความสอดคล้องกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก 
เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม  
 

5 4.60 4.60 ทางอบต.และกําลังดําเนินการ
ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรให้ดําเนินการ
จัดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมทําน้อยได้
มาก  และโครงการเศรษฐกิจชุม
โดยมีการรวมกลุ่มแล้วจัดหา
แหล่งเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย
เพ่ือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดี
ราคาสูงต่อไป 

  คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเหน็ของคณะกรรมการ



 

ลําดบั ประเดน็พิจารณา 
 

เต็ม ที่ได ้ คะแนนเต็ม ตดิตามและประเมินผลแผน 

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความ 
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 

    

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่ วนหนึ่ ง ออกจากกัน ไ ด้  นอกจาก น้ี
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เชื่ อม ต่อห รือ เ ดินทา ง ไป ด้วยกั นกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 
 

5 4.60 4.60 โครงการจากยุทธศาสตร์ของ
อบต.และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดทุก
ยุทธศาสตร์ 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือ
ร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ ง ย่ังยืน เป็น
ท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ํา) (LSEP) 
 
 

5 4.80 4.80 โครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินพัฒนาท้องถ่ินของอบต.
และในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสังคมจะมีโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างเพื่อ
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมชีพให้
ประชาชนมีงานทํามีรายได้ขยาย
ต่อยอดรวมถึงการพัฒนาด้าน
แหล่น้ําเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
 

    

     
 

 
 

 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเหน็ของคณะกรรมการ



 

ลําดบั ประเดน็พิจารณา 
 

เต็ม ที่ได ้ คะแนนเต็ม ตดิตามและประเมินผลแผน 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

5 4.40 4.40 การตั้งงบประมาณโครงการ
พัฒนามีการคํานึงถึงหลักความ
คุ้มค่าท้ัง 5 ประการเพื่อ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
ท่ัวถึงตามหลักธรรมภิบาล 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้า
ของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

5 4.50 4.50 การประมาณการตามวิชาการ
ทางการช่าง 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้ วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอก
ประส ิท ธ ิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ 
การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ี
เกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

5 4.50 4.50 การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 
โครงการส่วนมากจะกําหนด
ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และยังมีบาง
โครงการควรมีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้มากกว่านี้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลแผน 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดํ า เ นิ น ก า รต าม โค ร งก า ร พัฒนา  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึง ถึง  (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ  (2)  วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

5 4.70 4.70  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริง
จากการดําเนินการตามโครงการ
พั ฒ น า  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ต้ั ง ไ ว้  ใ น
แผนพัฒนา 

 รวม 60 55 55  
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ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  

ของขององค์การบริหารส่วนตําบลยมองค์การบริหารส่วนตําบลยม  
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม  
ตามยุทธศาสตตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6633  

องค์การบริหารส่วนตําบลยม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้เป็น
เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
ของปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจน้ันเป็นการประเมินผลการดําเนินงาน  
ประจําปี 25633    มีรายละเอียด  ดังน้ี  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีทั้งหมด  6  ด้าน    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงของมนุษย์ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

 
๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กาํหนดรปูแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล) 
-  กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยม ทั้ง  10 หมูบ้่านๆ ละ ๑๐ คน/
ชุด  รวมเป็น  100 คน 

 ๑.๒  กําหนดระยะเวลาในการประเมนิ 
  -  ประเมินปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

๑.๓  ดาํเนินการประเมิน 
 -  ลงพ้ืนที่และทําการสุ่มประเมินประชากรทั้ง  10  หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คน/ชุด 
 รวมเป็น 10๐ คนดังน้ี   
      

แบบที่ 3 /2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



 

ชื่อชุมชน 
จํานวนประชากรเป้าหมาย 

ท่ีทําแบบประเมิน 
๑. บ้านก๋ง       หมู่ท่ี 1 ๑๐ 
2. บ้านสบบั่ว   หมู่ท่ี 2 ๑๐ 
3. บ้านลอมกลาง  หมู่ท่ี 3 ๑๐ 
4. บ้านเชียงยืน  หมู่ท่ี 4 ๑๐ 
5. บ้านทุ่งฆ้อง   หมู่ท่ี 5 ๑๐ 
6. บ้านเสี้ยว      หมู่ท่ี 6  ๑๐ 
7. บ้านหนอง    หมู่ท่ี 7 ๑๐ 
8. บ้านพร้าว    หมู่ท่ี 8 ๑๐ 
9. บ้านน้ําไคร้   หมู่ท่ี 9 ๑๐ 
10. บ้านนานิคม  หมู่ท่ี 10 ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 100   คน 
 

๑.๔   เกบ็รวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้หมด  100  ชุด   
  -  บันทกึข้อมลูจากแบบประเมินทั้งหมด  100  ชุด 

 

๑.๕  วิเคราะหข์้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังน้ี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม
ทั้งหมด) 

๒.  ผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
    ขององค์การบรหิารส่วนตําบลยมในการพฒันาและส่งเสริมการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ใีนภาพรวม 
    ตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพฒันา  ดังนี ้
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จํานวนประชากรทีท่าํแบบประเมิน   จํานวน   100   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย  จํานวน   58  คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จํานวน   42   คน 
  

๒.  อายุผู้ทาํแบบประเมิน 
 2.1 ต่ํากว่า 20 ป ี จํานวน  ราย 
 2.2 20-30 ปี   จํานวน  ราย 
 2.3 31-40 ป ี  จํานวน  ราย 
 2.4 41-50 ป ี  จํานวน  ราย 
 2.5 51-60 ป ี  จํานวน  ราย 
 2.6 มากกว่า 60 ป ี จํานวน  ราย 
 



 

3. การศกึษา 
  ๓.๑  ประถมศึกษา   จํานวน       คน   
  ๓.๒  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      จํานวน   คน    
  ๓.๓  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า  จํานวน           คน    
  3.4  ปริญญาตรี    จํานวน   คน 
  3.5  สูงกว่าปริญญาตร ี   จํานวน   คน 
  3.6 ไม่ได้ศึกษา    จํานวน   คน 
 

  ๔.  อาชพี 
  ๔.๑ รับราชการ/รับจ้างในหน่วยงานราชการ จํานวน   คน 
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จํานวน   คน 
  ๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จํานวน   คน 
  ๔.๔  รับจ้าง     จํานวน   คน 
  ๔.๕  นักเรียน/นักศึกษา    จํานวน    คน 
  4.6  เกษตรกร     จํานวน   คน 
  4.7  อ่ืน      จํานวน   คน 
 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในรอบปีท่ีผ่านมา ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 

๒.๑  สรุปประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  100 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. โครงการพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  เช่น  ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน  
ไฟฟ้า  น้ําประปา  และสาธารณูปโภคต่างๆ 

  

๒.  โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น  
พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร พัฒนาอาชีพฝีมือและแรงงาน ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว  สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง   

  

๓.  โครงการพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  กลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง
มากย่ิงข้ึน  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมให้แก่โรงเรียนและศูนย์
เด็กเล็ก  สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

  

4. โครงการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  สนับสนุนให้มีการดําเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

  

5. โครงการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสํานึก และตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

  

6. โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ สนับสนุนให้การ
ดําเนินงานของบุคลากรภายใน อบต.ยม มีประสิทธิภาพ  การอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 

  



 

๒.๑  สรุปประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  100 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

7. โครงการโดยภาพรวมท่ี อบต.ยม ได้ดําเนินการมาตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  

8. ประชาชนรู้สกึว่า อบต.ยม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทํางานของท้องถ่ิน 

  

รวม (เต็ม 100  คะแนน)   
 
ส่วนท่ี  3  ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 

ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  100 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. การให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยฯ    

2. การส่งเสริมด้านอาชีพเสริมต่างๆ   

3. การให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  เช่น การซ่อมแซมไฟกิ่ง  ไฟฟ้า
สาธารณะ 

  

4. การให้บริการด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง  เช่น ซ่อมแซมผิวจราจรในจุด
ต่างๆ 

  

5. การจัดเก็บขยะ  สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  ดูแลรักษาความสะอาด   

6. การก่อสร้าง  ร้ือถอน  ปรับปรุง  ดัดแปลง อาคาร   

7. การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม ต่างๆ   

8. การบริการด้านแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  เช่น  ฝาย ลําเหมือง อ่างเก็บน้ํา   

9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย   

10.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพ-
กู้ภัย 

  

11.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การให้บริการส่งน้ําภัยแล้ง 
                                                   (รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์) 

  

12.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
                                                   (อปพร.อบต.ยม) 

  

13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การป้องกันเหตุต่าง เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย(ลม/พายุ)  อุทกภัย(น้ําท่วม)  

  

14.ด้านสิ่งแวดลอ้ม  เช่น ไฟป่า หมอกควัน   

15.การควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า   

16.การขอความอนุเคราะห์ต่างๆ  เช่น ขอยืมพัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ   

17.การให้บริการเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

18.ด้านแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลยม   

19.การติดต่อประสานงาน /ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร /การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

  

รวม (เต็ม 100  คะแนน)   
 



 

๓.  สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  75.79 
  ระดับพอใจ  (ตามยทุธศาสตร์การพัฒนา)  
           -  พอใจสูงสุด  ร้อยละ  79.93 (ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน 

บริหารจัดการ  และการพัฒนาสังคม) 
- พอใจตํ่าสุด  ร้อยละ  69.92  (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ   

การท่องเที่ยว) 
  ระดบัพอใจ  (ตามประเดน็การพฒันา)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 81.05  (มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด) 
- พอใจตํ่าสุด  ร้อยละ  65.92 (มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน) 
 

4. จากตารางข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
วิเคราะหส์าเหตุของผลการประเมินที่ได้  

                            จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  ประจําปี 2562 เหตุผลที่ทําให้ผลการประเมินสูงกว่าผ่านมา
น้ัน  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ครบ
ทุกหมู่บ้านและกิจกรรมที่ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ เช่นการจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ พิการ และ
ให้บริการจัดเก็บภาษี มากกว่า ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ทําให้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลร้อยละ 79.93  โดยข้อมูลที่จะทํา
ให้หาสาเหตุได้คือ  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลยมได้
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) จํานวน  421 โครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)   (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 - 4)   จํานวน  209 
โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตําบลแล้ว  องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  75  จากงบประมาณรายจ่ายที่
อนุมัติงบประมาณ 

 

 ๕.  ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมในรอบเดือนตุลาคม และ 

ความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยม  มีข้อเสนอแนะ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยมดังน้ี 

แนวทางที่ 1 ให้ทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชนและประชาชนก่อนจะเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น โดยช้ีแจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 



 

  แนวทางที่ 2 ให้เน้นความสําคัญของโครงการท่ีจะนําไปดําเนินการ และสามารถดําเนินการ
ได้จริง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการวางแผนใหค้รอบคลุมทั้ง
พัฒนาท้องถิ่น 
  แนวทางที่ 3 การจะนําโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นควรพิจารณาให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และให้ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 



 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2563  และที่
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่ 
โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ 
 

  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปี 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   โดยผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดเป้าหมายการติดตามและประเมินผลข้อมูลของโครงการทั้งหมด 83 โครงการ  
มีผลการติดตามและประเมินคิดเป็น 100 % ของข้อมูลที่ต้ังเป้าหมายการติดตามประจําปี 2563 
  6.2 คุณภาพ (Quality) 
  จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลยมสามารถ
นําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป และเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยมใน
การบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องสามารถใช้ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาวิเคราะห์ความจําเป็น ประโยชน์ ความต้องการ และปัญหาของโครงการ  
โดยการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ที่จะดําเนินต่อไปในปีงบประมาณถัดไป และนําเสนอต่อ
ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางพิจารณากําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางการใช้จ่ายทรัพยากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลยม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิมากที่สุด 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   การใช้จ่ายงบประมาณด้านโครงการการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นไปตามราคากลางตามระเบียบวิธี
พัสดุ บางโครงการจะจัดซื้อจัดจ้างตํากว่าราคากลาง  และหากเป็นโครงการอุดหนุนหน่วยงานราชการ ประชาชน
จะจ่ายตามท่ีต้ังไว้ตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นและตามระเบียบ กฎหมายระบุ ผลการดําเนินงานงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาด้านบริหารจัดการมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
  6.4 เวลา (Time) 
   โครงการท่ีดําเนินการในปีงบประมาณจะดําเนินไปตามแผนดําเนินการที่กําหนดไว้ และจะมี
บางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนด  เน่ืองจากบางโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณก็สามารถ
ดําเนินการได้  เช่นงานสืบสานประเพณีต่างๆ ซึ่งจะอบต.และจะต้องนําไปแก้ไขปรับปรุงการต้ังงบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป ต่อไป 
 

  6.4 การได้รบัประโยชน ์
 1. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา   ไปประกอบการ
วางแผนงาน/โครงการให้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย  

 2. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่น นําไปกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกําหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 3. เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การดําเนินโครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อนโยบายที่เก่ียวข้องให้มากย่ิงขึ้น 
 



 

  6.5 การวัดผล                                          
                   โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งดําเนินการได้ตามแผนครบทุกโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลยมได้พัฒนาดําเนินการ
ให้ครบทุกยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
 

  6.6 ผลกระทบ (Impact)     
  นโยบายของภาครัฐบาลมีแผนงานโครงการขับเคลื่อนลงสู่ท้องถิ่นมาก  แต่แผนงานโครงการ
บางโครงการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นต้องทําการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนอยู่ตลอดเวลา 
บางคร้ังทําให้แก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปไม่ตอบสนองความต้องการความต้องการของประชาชน  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน  มีระเบียบขั้นตอนมากทํา
ให้การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรมีการยืดหยุ่นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมิน
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบรหิารสว่นตาํบลยม 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

9 4,455,000.00 7 4,640,000.00 17 34,100,000.00 17 17,122,600.00 10 40,350,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

9 14,400,000.00 5 6,112,500.00 34 47,740,000.00 26 40,090,000.00 20 5,380,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และความม่ันคง
ของมนุษย ์

6 360,000.00 3 46,800.00 81 18,986,400.00 72 18,801,400.00 41 14,951,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 5,000.00 3 645,000.00 20 476,000.00 17 1,356,000.00 17 326,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

2 705,000.00 1 3,000,000.00 9 830,000.00 9 780,000.00 8 730,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
และการบริการ 

11 19,950,000.00 5 4,227,000.00 39 34,391,500.00 36 50,456,000.00 24 4,111,000.00 

รวม 38 39,875,000.00 24 18,671,300.00 200 136,523,900.00 177 128,606,000.00 120 65,848,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   สว่นที่ 4   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 



 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนตําบลยมได้จัดทําโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  โดยการสํารวจความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยมในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕63  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  75.79 

  ระดับความพึงพอใจ  (พิจารณาตามโครงการ/กิจกรรมแต่ละข้อของอบต.ยม)  
           -  พอใจสูงสุด  ร้อยละ  79.00 (โครงการพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  เช่น   

ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน  ไฟฟ้า  นํ้าประปา  และสาธารณูปโภคต่างๆ) 
- พอใจตํ่าสุด  ร้อยละ  76.00  โครงการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนให้มีการดําเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

  ระดบัความพึงพอใจ  (พิจารณาตามการใหบ้ริการสาธารณะของอบต.ยม)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 83.00  (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการให้ 

ความช่วยเหลือ กู้ชีพ-กู้ภัยและการให้บริการส่งนํ้าภัยแล้ง รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์) 
- พอใจตํ่าสุด  ร้อยละ  75.00 (ด้านการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดูแลรักษา 

ความสะอาดและการก่อสร้าง รื้อถอน ปรับปรุง ดัดแปลง อาคาร) 
 

   องค์การบริหารส่วนตําบลยม มีการบูรณาการส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ให้มีการส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเป็นประจําทุกปี เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้นําไปประยุกต์ใช้กับอาชีพหลัก  เป็นการหารายได้เสริม 
   ท้องถิ่นจะต้องเพ่ิมงบประมาณแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวแบบชุมชนวัตวิถี OTOP เป็นการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองของรัฐในลักษณะให้ชุมชนเกษตรใช้
ประโยชน์จากการนําทรัพยากรในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดรายได้โดยตรง ทั้งจากการ
จําหน่ายสินค้า และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถดําเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้อยู่ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้าง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการที่
มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยและศักยภาพ เพ่ือรองรับความต้องการทางตลาดโลก สร้าง
เครือข่ายองค์การชุมชนให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของของระบบโลกไร้พรมแดน 
   แผนงานโครงการที่จะเป็นแนวนิยมของคนในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ใน
อนาคตประชาชนในพ้ืนที่ตําบลและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร  โดยภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน 
เกษตรกรรายย่อยให้ปรับสู่การทําการเกษตรที่ย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีการร่วมกลุ่มเกษตรกร เช่น 
เกษตรแปลงใหญ่ ในยุค Thailand 4.0 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีความย่ังยืน  ทําน้อยแต่ได้มาก   สามารถ
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ  สะอาด  และปลอดภัย   
 
  1.2 ผลสําเร็จที่วัดได้ 



 

   มีการดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค์และโครงการดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค์ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ และการพัฒนาสังคม การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านสาธารณสุข และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย 
 

7. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

  2.๑  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
องค์การบริหารส่วนตําบลยมมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่

ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เป็นทางผ่านระหว่างอําเภอปัวและ 
อําเภอสองแคว อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

          มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  
แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  
ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอุปสรรคและมี
ปัญหาในด้านพ้ืนที่ซึ่งมีพ้ืนบางส่วนที่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตอุทยาน  บางหมู่บ้านประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ
ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  มีแหล่งนํ้าอยู่ในพ้ืนที่แต่ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการด้าน
แหล่งนํ้าเช่นระบบผันนํ้าจากแม่นํ้าย่างมาใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  

2.๒  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
       องค์การบริหารส่วนตําบลยมมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความ

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นเช่น มี
การขยายระบบประปาผิวดินเพ่ือการอุปโภค  บริโภค   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทํางาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและ
ต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ขาด
รายได้  และในภาคเกษตรยังใช้สารเคมีเป็นส่วนมากส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พอ
ถึงช่วงเดือนมกราคม- เมษายน ของทุกปี ในพ้ืนที่จะมีปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ทํากิน
ของประชาชน และการรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพมีเพ่ิมขึ้น 

  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภค  
บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ  เน่ืองจากพอถึงฤดูแล้งนํ้าจะไม่เพียงพอ  
3.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแลง้นํ้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภค  บริโภคและแหล่งนํ้าเพ่ือ

การเกษตรประชาชนยังมีความต้องการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ประปาภูเขา และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
(๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลยมมีทีกั่กเก็บนํ้าไม่เพียงพอ 
 อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลยมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  
(2)  องค์การบริหารส่วนตําบลยมยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บนํ้าได้เน่ืองจากแหล่งนํ้าที่จะใช้เป็น

แหล่งกักเก็บนํ้าเช่น อ่าง  ฝาย ที่จะก่อสร้างอยู่ในเขตพ้ืนที่เขตป่าอุทยานแห่งชาติทําให้การแก้ไขปัญหาให้
ประชาชน ยังมีอุปสรรคยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

  ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข 



 

(1) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจํานวนแหล่งกักเก็บนํ้า อ่าง ฝาย สระกักเก็บนํ้ารวมทั้งระบบส่งนํ้า 
ระบบประปาภูเขา  ประปาผิวดิน  ระบบผันนํ้าจากแม่นํ้าสายหลักมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นต้น  

(๑) ขอสนับสนุนงบประมาณและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดําเนินแก้ไขต่อไป  
(3)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดนํ้าและรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน

ชุมชน เช่นการสร้างฝายแม้ว การอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ทุกชุมชน 
 

4.  ปญัหาและอุปสรรคในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีดงันี ้
 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนามีจํานวนมาก ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 

 2. การต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลดและต้ังรายการใหม่ 

 3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทําให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจํานวน
มากกว่างบประมาณในการดําเนินการ 
 4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน 
    

ข้อเสนอแนะ  
      1. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกันกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังรายการใหม่ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ
ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดทําปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. ผลการติดตามและประเมินผล ควรเน้นข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 4. มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลเชิงลึกที่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ทํางานได้ในมาตรฐานการทํางาน จัดวางระบบการติดตามและวิเคราะห์ผล สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 

 5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบผลการดําเนินงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
นอกเหนือจากหนังสือราชการท่ีต้องมีการจัดทําตามขั้นตอน กระบวนการ ให้มีความน่าสนใจและมีการติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปญัหา 
1. แผนงานที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนาเป็นจํานวนมาก  
2. การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน  หรืออาจมีความล่าช้าไม่

เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน  ซึ่ง

ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ 



 

5. ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดแผนปฏิบัติไม่สอคล้องกับการปฏิบัติจริงเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการเช่น เศรษฐกิจ  สังคม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

6. การรายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้ข้อมูลล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข 
1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทกุปีและใหม้ีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

คลังขององค์กร 
2. ควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองโครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณไม่ควรต้ังไว้ใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สามารถดําเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนได้ 
3. แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ 

ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา /
อุปสรรคที่สะทอ้นไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

4. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 
5. หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ  โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดให้สอดคล้องกับการ 

ปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดรางการที่จัดขึ้น 
6. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเม ื่อดําเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 
   

  ปัจจัยภายใน   
  จุดแข็ง  (Strength = S) 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลและอุดมสมบูรณ ์ทั้งผิวดิน  และแหล่งนํ้าแม่นํ้าสายหลักไหลผ่าน
  2.  มแีหล่งท่องเท่ียวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา  และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
  3.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  4. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
  5.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี วัฒนธรรมและแหลง่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
  6.  มแีผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีชัดเจน 
  7.  มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยว 
  8.  มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพในการแข่งขนัสูง 

  จุดอ่อน  (Weakness = W)   
 1. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
  2.  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ขา้วของราคาแพง เพราะต้องนํามา
จากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น นํ้ามัน เสื้อผา้นุ่งห่ม ฯลฯ 
  3.  ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว / อาชีพเสริม  
  4. งบประมาณมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ ่
  7.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 



 

  8.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  9. ถนน แหล่งนํ้า บางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
        10. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศท่ีแล้ง
ยาวนาน ทําให้เกิดไฟป่าและเกิดปัญหาหมอกควันในพ้ืนที ่
     11. มีแหลง่นํ้าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากติดพ้ืนที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ 
     12. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทาํกิน 
     13. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย 
              14. ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค  บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ปัจจัยภายนอก   
 โอกาส  (Opportunity = O)   

1.  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
  3.นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2542  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
  6. จากการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ   ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ขอ
ประชาชนดีขึ้น   เศรษฐกิจโดยรวมของตําบลดีขึ้น 

7.  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านยาเสพติด  ส่งผลให้ประชาชนในตําบลท่ีติดยาเสพติด
มีจํานวนลดลงมาก ทําให้ภัยอันตรายจากคนที่ติดยาเสพติดหมดสิ้นไป ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

   8.  การจัดให้มีและสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล    สามารถช่วยสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น   ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
        9.  รฐับาลให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กยากจนได้เรียนหนังสือขั้นพ้ืนฐาน  ทําให้เด็กที่
ไม่มีความรู้   ไม่ได้เรียนหนังสือหมดไป   ประกอบกับนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพ่ือเรียนต่อของนักเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น   ทําให้เยาวชนในตําบลได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น  มีคุณภาพชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หลายเท่า 

10 . เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ตตําบลฟรี ทําให้ชาวบ้านมีโอกาส
ได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
 
 
 
 
 



 

อุปสรรค  (Threat = T) 
  1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ทําให้ขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตก
หนักในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลากเข้าสู่พ้ืนที่ทํากินและที่อยู่อาศัย ดินโคลนถล่ม 
  3.  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติยากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
  4.  ประชาชนให้ความร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
  5.  เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ยังเข้าไมถ่ึงบางหมู่บ้าน  ทําให้ถูก
จํากัดในการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกล  การรับข่าวสาร ความเข้าใจ สถานการณ์ของโลกเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่
ทําได้ยากมาก 

     6. มีปัญหาสุขภาพ  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
  7. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
  8. วิกฤติโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
  9. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเน่ืองส่งผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10. รายได้ของอบต.ยังพ่ึงรายได้จากภาครัฐจัดสรรให้งบประมาณมีอย่างจํากัดไม่สมดุลกับ
ภารกิจท้องถิ่นที่มีมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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