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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ 28 และ  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้นเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564)  ข้ึนเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสดุ   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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สวนที่ 1 บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของการติดตามแผนประเมินผล 

1.ที่มาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (พ.ศ. 2566-2570) นั้น ไดมี

การรับฟงปญหา ความตองการของประชาชนโดยการจัดทําประชาคมในพื้นที่  และมีการประชุมหารือกันของ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  โดยผานการกลั่นกรองของ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  และกอนการประกาศใช  องคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง

ไดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (พ.ศ. 2566-2570) ในคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

2/2562  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และที่แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงปจจุบัน 

2.เหตุผลความจําเปนในการตดิตามและประเมินผล 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  อยางยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา  วามีความสอดคลองกับ

แผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ในฐานะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบรกิารแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผน

ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางาน

ของปที่ผานมาอีกดวย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน  ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และ

ทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไม

สามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ดังนั้น 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุ

เปาหมายหรือไม  อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มา

ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล

ปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกิน

กวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการ

ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง

หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการ



 

 
7 

บรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหาการติดตามดู

ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ใน

โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการ

วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน

ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม

ในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบ

ติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย

พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ

อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธี

ติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการ

ดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรงุ แกไข การขยายขอบเขต หรือการ

ยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่

กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร 

นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 

(feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน

คุณคาและการตดัสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติ

โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ

หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณ

รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อให

เกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต 

การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวาง

แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ได ดังนี้ 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ไดทราบถึงขอด ีขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยทีท่ําใหแผนพัฒนาทองถ่ินหาปและการ 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงท ีทั้งใน 
ปจจุบันและอนาคต 
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3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลางบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวมวิเคราะหขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการสภาพปญหาตาง ๆที่จะนําไป
จัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรงุ
แกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได 

7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง แตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง 
ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการกิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรบัการบริการประชาชนในเขตตําบลหนองแสง/องคการบรหิารสวนตําบลหนอง
แสง 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกําหนดไวดังนี้  

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่งตามระเบียบขอ 
๒๘ นี ้ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง ประกอบดวย 

1. นายนพดล  อําภาพิรมย   ประธานสภาฯ    ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  สิทธปิลื้ม   สมาชิก อบต. หมู 4   กรรมการ 
  3. นายบุญเมือง โพธสิาร   สมาชิก อบต. หมู 3   กรรมการ 
  4. นายสุทธิศักดิ์  นึกธรรม    ประชาคมตําบล    กรรมการ 
  5. นางกาญจนา ชางสลัก   ประชาคมตําบล    กรรมการ 
  6. นางเบญจมาศ  ยิ่งประเสรฐิ  ผูแทนรพ.สต.ตําบลหนองแสง  กรรมการ 
  7. นางสาวชุติมนัต สนิพร   ผูแทนศูนยการเรียนรูชุมชน  กรรมการ 
  8. นายอัมรินทร  เรียนศร ี   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  9. พันตรีประถม  ชาติมนตร ี  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  10. ผูอํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
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11. ผูอํานวยการกองชาง                   กรรมการเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน มีอาํนาจหนาที่ดังนี ้
(1) กําหนดแนวทาง  วธิกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  4 ป และอาจไดรบัการคดัเลือกอีกก็ได 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนนิการ ดังนี ้ 

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

๒) ผูบรหิารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  
๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการตดิตามและประเมินผล  
๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการตดิตามและประเมินผลรายงานผล

การดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นตอผูบรหิารทองถิ่น  

๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 

 

สวนท่ี 2  
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 

 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทธศาสตรและแนวทางที่ถูก

กําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผู

ที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การตดิตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผล

การทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  

นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรปูของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการ

ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่น

หรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา

ทองถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรพัยากร

ที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การ

ประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ

นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหาร

ทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่และนโยบายของรฐับาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่

เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกร

ทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบ

โครงการโดยตรง   

2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน 

และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงิน

สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมี

การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายรับและประมาณการรายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ 
ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 4  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี ้



 

 
11 

(1)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และตอง

ไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวยีน 

(2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน

อุดหนุน 

(3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่

จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

(4)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ

รายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ

แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้ง

วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและ

กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่ง

อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรงุแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ 

ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมี

ความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด

แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม

รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  

ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อ

ดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรบีดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิด

การพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความ

ยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ซึ่งจะชวยตอบ 
สนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดการและการบริหาร 

2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการดําเนินงาน 
ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุงแผนงาน แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง 
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบรหิารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสานัก/กองทุก 
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ระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน ตําบลหนองแสง 
หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 1   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 

กําหนดไว ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

(3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       

(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

ขั้นตอนท่ี 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน  ดาํเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29 (2) 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ขั้นตอนท่ี 4    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
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5. ผังขั้นตอนการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังข้ันตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสบิวนัโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดอืนธนัวาคมของทุกป” 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจาก

การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธกีารในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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6. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง  ไดกําหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566–2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

6.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output) การประ เมิ นผลกระทบการป ระเมินผลกระบวนการ (process evaluation)                           
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปนหวงเวลาที่

ดําเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(2) ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและ
ชุมชน  

(3) ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดาํเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่นโดยคาํนงึถึงงบประมาณของทองถิ่น   
(4) ความกาวหนา  (Progress)  

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
1) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีที่อยูอาศัยที่
มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มคีุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

2) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข การทะเลาะวิวาท           
3) ดานเศรษฐกจิ  
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มีการสงเสริมและขยายงานดานเกษตรอินทรยี เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอ
ในการดํารงชีวิต  

 
 

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ ขยะใน

ชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปรมิาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น     
5) ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหไดคุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมี
จิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ
ประวัติศาสตรในทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรกัษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป 

6) ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใชในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ําใน
การเกษตรเพียงพอ  

7) ดานการบริหารจัดการองคกร 
มีการบริหารจัดการองคกรตามแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม 
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบ
เกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  
งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบ

ตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 

6.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับ

หมูบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอม
ภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

 
6.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการ
ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 
6.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็ง
หรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การ
วิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและ
จุดออน   

6.5 การติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566–2570) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
6.6 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
6.7 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
8.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
6.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
6.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

7. ระเบียบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 2  ประการ ดังนี้ 

7.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
องคกระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   

(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ 3 ขางตน) 
(3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
(4) เคร่ืองมือ อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนาํมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรบัจากแผนพฒันา  เปนแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
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แบบตัวบงชี้ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสมัฤทธิ์โดยรปูแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบรบิทของทองถิ่น   

(5) กรรมวิธี  อันไดแก  
เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดาํเนนิตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพฒันา  

แผนการดําเนนิการ  เทศบัญญติังบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนนิ
โครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสนินั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวตัถุประสงคและไดรับผลตามที่ตัง้ไวหรือไม โดยการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

7.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมาวิเคราะห  
เปรยีบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  
นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป  แผนการดําเนินการ  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ         
ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที ่

 
8. เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล  (แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ ใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

8.1 การประเมินผลในเชงิปริมาณ  
(1) แบบตัวบงชี้ในการปฏบิตังิาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน    

(2) แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี ้
แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

8.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตําบล

หนองแสงในแตละยุทธศาสตร 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแสง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
8.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
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กําหนดใหผูรบัผิดชอบโครงการเปนผูรบัผิดชอบดําเนนิการติดตามโครงการโดยผูรบัผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความ
เหมาะสม และสรปุปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

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

 

สวนท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูล
ดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล แบบ
รายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตาํบลตําบลหนองแสง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตามและประเมิล
ผลแบบประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบติดตามในแผนพัฒนาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ

วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึง่สามารถ เปน
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซึ่งประเด็นการ
พิจาณาจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และ
ผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางาน
ตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบประเด็นการพิจารณา โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณา อันไดแก ขอมูล
พื้นฐานและสิ่งที่เกี่ยวของที่จะนํามาใชในการวัด การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการ
กําหนดประเด็นการพิจารณา เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชประเด็นการพิจารณาเหลานั้นใน
การดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกําหนดเหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามประเด็นการพิจารณาที่กําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนด
ระบบเตือนภัยลวงหนา  เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไวหรือไม  
หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in–depth evaluation)  เพื่อใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน    

2. ความสําคัญของการใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
2.1 ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบรกิารพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดีขึ้น 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให 
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ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

 

 

 

3. วัตถุประสงคในการกําหนดประเด็นการพิจารณา 
3.1 เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
3.2 เพื่อใหทราบถึงผลการนาํแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
3.3 เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
4.1 กําหนดประเด็นการพิจารณา 
4.2 กําหนดเกณฑการประเมินประเด็นการพิจารณา 
4.3 ดําเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
4.4 สรุปผลการประเมนิประเดน็การพิจารณา 

5. ขั้นตอนการดําเนินงานตามตัวบงชี้จากประเด็นการพิจารณา 

5.1  การกําหนดประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพือ่ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (100 
คะแนน) 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ขอมูลสภาพทั่วไป (20 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ( 20 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :  ยุทธศาสตร ( 60 คะแนน) 

 (2)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการนาํแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิตัิในเชงิคุณภาพ 

(10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา (60 คะแนน) 

(3)  การนําแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 

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

(1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/

20 
(3) 

13 
3 
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ปกครองสวนทองถิ่น 
 

ตําบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชนเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ 
จํานวนประชากร และอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 1 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริหารพื้นฐาน เชนการคมนาคม
ขนสงการไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 1 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น 
สินคาพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูลจาก จปฐ. 

(2) 1 

 (9) การประชุมประชาคมทองถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(3) 2 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและTHAILAND 4.0 

20 
(5) 

17 
5 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศกึษา 

สาธารณะสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปน
ตน 

(2) 2 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(2) 2 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรราชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานการณ
พัฒนาในปจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนนิงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.5 

 (7) สรปุประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ มีการนาํเสนอปญหา คนสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐาน
ขอปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 1 

 (8) สรปุผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน 
สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลทีไ่ดรับจาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เชน ผลทีไ่ดรบั/ผลทีส่ําคญั ผลกระทบ และสรปุปญหา
และอุปสรรคการดําเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ THAILAND 4.0 

60 
(10) 

 

52 
9 
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3.2 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
และยุทธศาสตรจังหวัด และและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
และ THAILAND 4.0 

(10) 9 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
และTHAILAND 4.0 

(5) 
 

5 
 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลัีกษณะแสดงถึงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพฒันา
ทองถิ่น 

(5) 
 

4 
 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธกีาร ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาํเนินการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนนัน้ 

(5) 
 

4 
 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเดน็กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนนุตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพฒันาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุ 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร
(Positioning) 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทาํโครงการการพัฒนาทองถิ่นที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  

ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตทีเ่ปนชุดหรือเปนโครงการที่เปน
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ

(5) 
 

4 
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นําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

 
 

รวมคะแนน  100 82.00 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (100 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทาํยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใช SWOT Analysis/Demand 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยน 
แปลง ที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสงัคม, ดานทรัพยา 
กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

(10) 9 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชงิ
ปริมาณ เชนการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองวาเปนไปตามที่ตัง้เปาหมายเอาไวหรือไม จํานวน
ที่ดําเนินการจริงเปนไปตามที่กําหนดไวเทาไหร จํานวนทีไ่ม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 9 

3.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวตัถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดาํเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 

(10) 8 

 

 



 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนาํไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
(SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพืน้ที่
ติดตอกันกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ)(Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

(10) 9 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดาํเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

52.50 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear Objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปได ชัดเจน มีลักษณะจําเพาะ
เจาะจง 

(5) 4 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาํไปสูการการตัง้
งบประมาณไดถูกตอง 
  
  

สภาพที่อยากไดเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนนิงาน อธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทาํทีไ่หน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไหร 
ใครคอืกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความสอด 
คลองกับแผนยุทธศาสตร 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสราง

(5) 4.5 
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20 ป 
 

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดลุและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

 
 
  

  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
  
  
  
  
  
  
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบับที่ 12 (1) โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสมัฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายแนวทางการพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 2) การพัฒนา
ศักยภาพตามชวงวัยและการปฏรูิประบบเพ่ือสรางสังคมสงูวัย
อยางมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคม 4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอด 
คลองกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสนิคา โภคภัณฑไปสูสนิคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยน จากการเนนภาคการผลติสินคา ไปสูการเนนภาคบริการ
มากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัยและ
พัฒนา 

(5) 4.5 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันไดนอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกาํหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(5) 4 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนนิการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการ 
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความ 

(5) 3.5 
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หลักประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน
(ดานการเกษตรและแหลงน้าํ) (LSEP) 
 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.9 งบประมาณ มีความ

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธภิาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4.5 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธี

งบประมาณ 

  

  

การประมาณการราคาเพ่ือการพฒันาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลาง ราคากลาง

ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง

ประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหาของ

การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงนิสะสม

หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด

(KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคกับ

วัตถุประสงคและผลทีไ่ดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : KPI) ที่

สามารถวัดได (Measurable) ใชบอกประสิทธผิล (Effectiveness) ใชบอก

ประสิทธภิาพ (Efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ

กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกดิที่สิ่ง

ที่ไดรับ(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4.5 

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจาการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะตองเทากับวตัถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวตัถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุและสามารถปฏิบัติได (4) เปน

เหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

(5) 4.5 

รวม 100 87.5 

 

(3) การนําแผนไปปฏิบัต ิ(100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9 : การดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
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เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
ดําเนินการไดมากกวารอยละ 50   ได  50  คะแนน     
ดําเนินการไดมากกวารอยละ 40   ได  40  คะแนน 
ดําเนินการไดรอยละ 30 ขึ้นไป     ได  30  คะแนน     
ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ 30   ไมไดคะแนน 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)และแกไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักการที่วา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาจะมี
โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนทีม่ีความใกลชดิกับงบประมาณรายจายประจําป คือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดยการนําโครงการ/กิจกรรม  
จากแผนพัฒนาทองถ่ินในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงปจจุบัน 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแกไข 

เพิ่มเติม ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหา และความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และแกไขเพิ่มเติม
ถึงโดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นในป พ.ศ. 2563 จํานวน 240 โครงการ งบประมาณ 
65,233,615 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ (แยก พ.ศ.2562-2565) ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

  ๒๕๖3  2564  2565 

จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตรดานเมืองนาอยู   240 65,233,615 170 42,095,615 110 17,479,615 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   17 4,204,000 14 3,745,00 10 2,535,000 

๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   7 1,206,000 6 1,106,000 5 1,106,000 

๓.  แผนงานการศึกษา 
17 2,268,677 16 2,088,677 16 2,088,677 

๔.  แผนงานสาธารณสุข   12 825,300 12 825,300 12 825,300 

5.  แผนงานเคหะและชมุชน   87 24,274,000 53 16,860,000 8 490,000 
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6.  แผนงานสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชน 

40 2,057,523 40 2,057,523 40 2,057,523 

7.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 470,000 7 470,000 7 470,000 

8.  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา       

     - ประเภทถนน คสล., แอสฟลทติก 42 22,521,000 11 7,950,000 1 500,000 

9. แผนงานงบกลาง 11 7,407,115 11 6,997,115 11 7,407,115 

2.ยุทธศาสตรดานภมูิปญญาทองถิ่น 5 265,000        5         265,000        5            265,000 

10. แผนงานการเกษตร 5 265,000 5 265,000 5 265,000 

3. ยุทธศาสตรดานชีวิตพอเพียง 0 0 0 0 0 0 

  -ไมมีโครงการ/กิจกรรม - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 245 65,498,615 175 42,364,615 115 17,744,615 

 
 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จาํแนกตามยุทธศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2564  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะ ป 2564 องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ  โครงการทั้งหมด 155 โครงการ จํานวนเงิน 24,806,328 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 68 
โครงการ จํานวนเงิน 7,713,641.68 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ ตามตารางดานลาง 

ยุทธศาสตร โครงการ 
ตามแผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ตามขอบัญญัตฯิ 

โครงการไดดําเนินการ
(เบิกจายแลว)) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานเมืองนาอยู   165 41,992,835 152 27,711,328 68 13,948,175 

ยุทธศาสตรดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

7 291,780 3 95,000 0 0 

ยุทธศาสตรดานชีวิตพอเพียง 3 80,000 0 0 0 0 

รวม 175 42,364,615 155 24,806,328 68 7,713,641.68 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง  
อําเภอบานประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามเอกสารทายภาคผนวก) 
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สรุปผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณ
นั้นๆ   

 
สวนท่ี  1    ขอมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง 
 1.2  รายงานผลการดาํเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563)                   

 
สวนท่ี  2   สรุปรายงานผลการดาํเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปรายงานผลการดาํเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดาํเนินการได (68 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นหาป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญตั+ิ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป  
175 42,364,615 

38.85 43.87 43.87 

2 ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

155 24,806,328 

3 จากเงินสะสม - - 
4 จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = 155 +  
- เงนิสะสม  =    0 

155 24,806,328 
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4 สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = 68 + 
- เงนิสะสม =     0 

68 7,713,641.68 

 
 

 (1) แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา (แบบ 3/1) โดย
สรุปไดดังนี้   

โครงการที่บรรจุในแผน (นบัเฉพาะป 2564) จาํนวน 175 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจําป 2564 จํานวน 155 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.85  และองคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง สามารถนาํ

โครงการไปดาํเนินการได จาํนวน 68 โครงการ คิดเปนรอยละ  43.87 ของโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาทองถิ่น               

(นับเฉพาะป 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได  40   . 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนน 

การดําเนินงานจริง(สามารถดําเนินการไดจริง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

68 38.85 30 

หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถ่ิน  (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไมมีผลกระทบ      ได  50  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได  40 คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได  30คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา 3  โครงการ  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได  50   . 

โครงการที่ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ดําเนนิการ 
( 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31  มีนาคม 2564)   

- ไมมีผลกระทบ 50 
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4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 

ลําดับที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพฒันาทองถ่ิน ขององคกร

ปกครองทองถิ่น 
100 79.00 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100 84.50 

3 การนําแผนไปปฏบิัต ิ 100 80 
รวมคะแนน 300 243.50 

 
 
 
ขอคิดเห็น   

จากสรปุผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได  263.50  คะแนน   
เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นได จํานวน 68 โครงการจากโครงการทั้งหมด 155 โครงการ คิด
เปนอัตราสวน รอยละ 43.87 จากจํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยนับ
เฉพาะป พ.ศ. 2564 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการที่ไมใชงบประมาณ และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการจํานวน 
87 โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม การ
ดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณที่มีจํากัดและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและบุคลากรที่มีไมเพียงพอกับปรมิาณงาน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง บรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2564 ใหเครงครัด
เปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการที่ดําเนินการ สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ทั้งนี้ตองอยูภายใตความตองการและประโยชนสวนรวมของพี่นอง
ประชาชนตําบลนาพรใุนเรื่องนั้นๆดวย 
 

แบบตัวบงชี้การปฏบิตังิานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อโครงการ : ...................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................   .ตําแหนง .......................................... 
สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................ 
คําอธิบาย  :  ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่เลือก 
ลําดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบงชี)้ ใช ไมใช 

1 เปนโครงการที่ประชาคมทองถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ที่
เกินศักยภาพของชุมชน  
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2 เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา   
3 สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
4 ไดดําเนินโครงการ   
5 ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
7 กลุมเปาหมายรอยละ  50  ขึ้นไดรับประโยชน   
8 การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ................................................................. 
................................................................................................... 

  

10 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 50 ขึ้นไป   
 

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

6. การประเมินผลเชิงปริมาณใน แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 3 แบบ 

6.1 แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.2 แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.3 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

6.1 แบบ ที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

รายงานการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน   
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สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง   :   แบบที่  ๒  เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาสามป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุก ๆ  ๓  เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 

สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่

 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)             ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) 
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)          ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 

สวนที่ ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ป พ.ศ. 2563-2565 

 
 ยุทธศาสตร
  

ปที่  2563 ปที่ ๒564 ปที่ 2565 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาดานเมืองนาอยู 
6 ดาน 

240 65,233,615 170 42,095,615 110 17,479,615 520 124,808,845 

๒. การพัฒนาดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

5 265,000 5 265,000 5 265,000 15 795,000 

๓. การพัฒนาดานวิถีชวีติ
พอเพียง    

0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 245 65,498,615 175 42,364,615 115 17,744,615 535 125,603845 

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ตามขอบัญญัติ ป พ.ศ.  2564 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ          
ที่เสร็จ 

จํานวน
โครงการ          

ที่อยูในระหวาง
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ            
ที่ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ           

ที่มีการยกเลกิ 

จํานวนโครงการ         
ที่มีการเพิ่มเติม 
(โอนตั้งจาย
รายการใหม) 
และยังไมได
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. การพัฒนาดานเมืองนาอยู   6 
ดาน 

68 43.87 - - 87 56.13 - - - - 152 98.06 
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๒. การพัฒนาดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

- - - - 3 2.10 - - - - 3 2.10 

๓. การพัฒนาดานวิถีชวีติพอเพียง   - - - - - - - - - - - - 

รวม 68 43.87 - - 90 58.23 - - - - 155 100 

5. ตารางเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบปกติ(ขอบัญญัติ) และเงินสะสม 

ยุทธศาสตร 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ 

๑. การพัฒนาดานเมืองนาอยู 6 ดาน 152 98.06 - - - - 
๒. การพัฒนาดานภูมิปญญาทองถ่ิน 3 2.10 - - - - 
๓. การพัฒนาดานวิถีชีวิตพอเพียง    - - - - - - 

รวม 155 100 - -   
 
 
 
สวนที่ ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๗. โครงการที่ไดรบัเงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจําป พ.ศ. 2564 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ                
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
 ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก วัดประดิษฐาราม องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จงัหวัด
ปราจีนบุร ี

ดําเนินการ
เรียบรอย 

- - 30,700 28,000 

สวนที่ ๔  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- ไมม ี

 
แบบ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  (ตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก) 
 
คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดาํเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรที่กาํหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการ รายงานปละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

สวนที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
    ๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง 
    ๒. วัน/เดือน/ป  ที่รายงาน ………………………………………....... 

สวนที่ ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป  พ.ศ.     ............................................... 
              ๑. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่รากฏอยูในแผนและจาํนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

 จํานวนโครงการ 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏบิตั ิ

๑. การพัฒนาดานเมืองนาอยู 6 ดาน   
๒. การพัฒนาดานภมิูปญญาทองถ่ิน   

๓. การพัฒนาดานวิถีชีวิตพอเพียง      

สวนที่ ๓  ผลการดําเนินงาน 
  ๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม    
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

   

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนใน 
    ทองถิ่น 

   

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
               ยุทธศาสตรที่ ๑ ................................... 

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม  
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  
๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

 
เพิ่ม/ลด 
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บทท่ี  4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอเสนอแนะ 
 (ระหวางเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31  มีนาคม พ.ศ. 2564) 

1. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปไดดงันี ้
(1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพือ่ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได 79.00 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที่ 1  :  ขอมูลสภาพทั่วไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได 12.50 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  :  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนนได 16 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :   ยุทธศาสตร คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได 50.50 คะแนน  

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 84.50 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ คะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได 9 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพคะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได 7 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยทุธศาสตรการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได 50.50 คะแนน  

(3)  การนําแผนไปปฏบิตั ิ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได 30 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได 

50 คะแนน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
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      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ได 80.00 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ได 84.50 คะแนน 
 
3. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้   
โครงการที่บรรจุในแผน (นบัเฉพาะป 2564) จาํนวน 175 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจําป 2564 จํานวน 155 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.15  และองคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง สามารถนาํ
โครงการไปดาํเนินการได จาํนวน 68 โครงการ คิดเปนรอยละ  43.87 ของโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาทองถิ่น               
(นับเฉพาะป 2564) 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็น   
จากสรปุผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได  263.50  คะแนน   

เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 68 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 175 โครงการ คิด
เปนอัตราสวน รอยละ 37.15 จากจํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) โดย
นับเฉพาะป พ.ศ. 2564 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการที่ไมใชงบประมาณ และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน 87 โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม 
การดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณที่มีจํากัดและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและบุคลากรที่มีไมเพียงพอกับปรมิาณงาน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงบรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2564 ใหเครงครัด
เปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการที่ดําเนินการ สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ทั้งนี้ตองอยูภายใตความตองการและประโยชนสวนรวมของพี่นอง
ประชาชนตําบลหนองแสงในเรื่องนั้นๆดวย 

4.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 4.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพื้นที่  ประชาชน
สามารถติดตอไดสะดวก มีเสนทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกคือ มีพื้นที่ชาวบานที่ติดกับที่สาธารณะประโยชนไมสามารถ
ดําเนินการไดมีผลกระทบเพราะตองขออนุเคราะหที่ดินกอนจึงจะสามารถดําเนินการจัดทําถนนไดเปนตน 

4.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
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องคการบริหารสวนตําบลมีจดุแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ
รวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมที่ดี  แตก็มีจุดออน  คือ ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาครองชีพ  เลนการพนัน 
ไมมีอาชีพเสริม รวมกลุมกันยาก สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจางเพียงอยางเดียวทาํใหขาด
รายได  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  มีปญหาน้ําหลากน้ําทวมในฤดูมรสุม   

5. การติดตามคุณภาพแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลไดดังนี ้
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตาํบลหนองแสง ประเมนิไดคะแนน 79.00 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลนาพรุ ประเมินไดคะแนน 84.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล  มีดังนี ้

ลําดับ
ที่ 

โครงการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. ซอมแซมถนนลูกรัง   
หมู1  

ผูรับจางเขาทํางานและ
ทิ้งงานเปนเวลาหลายวัน 

สภาพพื้นที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดในชวงฤดูฝน 

- แจงใหผูรับจางเขา
ทํางาน 
- รณรงคการจัดซื้อจัดจาง
ทุกครั้งใหผูรับจางเขามาดู
สภาพพื้นที่จริง 

7. กรอบปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(1) ชวงฤดูแลงน้าํลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอทั้งในลาํคลองและระบบประปาของอบต. 
(2) องคการบริหารสวนตาํบลไมมีสถานที่และอุปกรณในการกักเก็บน้ํา 
อุปสรรค 
(1) ไมสามารถนําน้ําจากแหลงน้ําในพื้นที่ เชน จากบอดินรางมาใชประโยชนในฤดูแลงได 
(2) ไมมีสถานที่ในการกอสรางระบบประปาเพิ่มเติม 
(3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีทักษะความรูในงานที่ปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ  
(1) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ํา และชวยกันดูแลระบบประปา 
(2) ควรสงเจาหนาที่ไปอบรมหรือจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะทาง 

8. กรอบปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

1) ขาดการรายงานผลการดําเนนิโครงการ 
2) ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรวมมือในการเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนรองขอ  สงขอมูลลาชา ตองมีการเรงรดัทวงถาม ไมเปนไปตามกําหนดทีว่างไว 
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 อุปสรรค 
1) องคการบริหารสวนตาํบลมปีญหา ความตองการที่จะตองดาํเนินการอยูเปนจํานวนมาก   
2) องคการบริหารสวนตาํบลมงีบประมาณที่จาํกัด        
ขอเสนอแนะ  

      1) เห็นควรพิจารณาโครงการทีม่ีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
2) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหไดมากวารอยละ 90 

ของแผนพัฒนาทองถ่ิน.   
3) หัวหนาสวนราชการควรเรงรดัใหผูรบัผิดชอบโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ และสรุปขอมูลสง

แกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่กําหนด 

9. สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และคณะกรรมการพฒันาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง 
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 
 

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

 

ภาพประชุม 
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปงบประมาณ 2564 

จากขอบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี


