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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ 28 และ  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
2564)  ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสดุ   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของการติดตามแผนประเมินผล 

1.ที่มาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (พ.ศ. 2566-2570) น้ัน ไดมีการ

รับฟงปญหา ความตองการของประชาชนโดยการจัดทําประชาคมในพ้ืนที่ และมีการประชุมหารือกันของคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  โดยผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  และกอนการประกาศใช  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดทํารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตําบลหนองแสง (พ.ศ. 2566-2570) ในคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และที่แกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงถึงปจจุบัน 

2.เหตุผลความจําเปนในการติดตามและประเมินผล 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  อยางย่ิง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลองกับ

แผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ในฐานะ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผน

ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางาน

ของปที่ผานมาอีกดวย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

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

พัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และ

ทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไม

สามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ดังนั้น 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุ

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

ปรับปรงุแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล

ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกิน

กวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการ

ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง

หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการ

บรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่ เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหาการติดตามดู

ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ใน
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โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการ

วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน

ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม

ในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบ

ติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย

พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ

อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธี

ติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนส่ิงหนึ่งที่จําเปนสําหรับการ

ดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการ

ยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนส่ิงที่จะบงชี้วาแผนงานที่

กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร 

นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 

(feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน

คณุคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติ

โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ

หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณ

รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อให

เกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต 

การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การตดิตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ได ดังน้ี 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินหาปและการ 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน 
ปจจุบันและอนาคต 

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลางบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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4. สามารถเก็บรวมรวมวิเคราะหขอมูลตาง ๆที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการสภาพปญหาตาง ๆที่จะนําไป
จัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 

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

7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง แตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง 
ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

8. สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการกิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลหนองแสง/องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้  

ขอ ๒๘ ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑. สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจานวนสามคน  
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจานวนสองคน  
๓. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือกจานวนสองคน  
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซ่ึงตามระเบียบขอ 
๒๘ นี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง ประกอบดวย 

1. นายนพดล  อําภาพิรมย  ประธานสภาฯ    ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  สิทธิปล้ืม   สมาชิก อบต. หมู 4   กรรมการ 
  3. นายบุญเมือง โพธิสาร   สมาชิก อบต. หมู 3   กรรมการ 
  4. นายสุทธิศักด์ิ  นึกธรรม    ประชาคมตําบล    กรรมการ 
  5. นางกาญจนา ชางสลัก   ประชาคมตําบล    กรรมการ 
  6. นางเบญจมาศ  ย่ิงประเสริฐ  ผูแทนรพ.สต.ตําบลหนองแสง  กรรมการ 
  7. นางสาวชุติมันต สินพร   ผูแทนศูนยการเรียนรูชุมชน  กรรมการ 
  8. นายอัมรินทร  เรียนศรี   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  9. พันตรีประถม  ชาติมนตรี  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  10. ผูอํานวยการกองคลงั       กรรมการ 

11. ผูอํานวยการกองชาง                   กรรมการเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ดงันี้ 
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(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี  

๑) คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบรหิารทองถ่ิน  

๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  
๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล

การดําเนินการ ซึ่งไดจากการตดิตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 2  
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แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทธศาสตรและแนวทางที่ถูก

กําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผู

ที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผล

การทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่ เกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  

นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการ

ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถ่ิน

หรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา

ทองถ่ินซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร

ที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การ

ประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ

นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหาร

ทองถ่ินนําไปเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่

เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพื้นท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกร

ทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบ

โครงการโดยตรง   

2. ความสําคญัของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน 

และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน

สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการ

ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 4  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดงันี้ 

(1)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และตอง

ไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 
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(2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน

อุดหนุน 

(3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่

จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

(4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนาํโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ

รายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงนิกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ

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

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้ง

วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและ

กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 

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

อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ 

ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมี

ความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด

แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุม

รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงที่ เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  

ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อ

ดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการส่ิงเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิด

การพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความ

ยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ซึ่งจะชวยตอบ 
สนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรงุการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
การจัดการและการบริหาร 

2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการดําเนินงาน 
ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 

3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุงแผนงาน แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง 
5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบรหิารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสานัก/กองทุก 

ระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน ตําบลหนองแสง 
หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
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6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 1   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

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

กําหนดไว ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       

(5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาที่เลขานกุารของคณะกรรมการ   

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

ขั้นตอนท่ี 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29 (2) 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ขั้นตอนท่ี 4    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 

 

 

5. ผงัขั้นตอนการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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6. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือให ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง  ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 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  ดังน้ี 

6.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความกาวหนา (progress) ประสิท ธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output) ก ารประ เมิ นผลกระทบการป ระเมิ นผลก ระบวนการ  (process evaluation)                           
มีรายละเอียดดังน้ี 

(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  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและ
ชุมชน  

(3) ความพอเพยีง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่นโดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน   
(4) ความกาวหนา  (Progress)  

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
1) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีที่อยูอาศัยที่
มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใตส่ิงแวดลอมที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

2) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข การทะเลาะวิวาท           
3) ดานเศรษฐกิจ  

มีการสงเสริมและขยายงานดานเกษตรอินทรีย เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอ
ในการดํารงชีวิต  

 
 

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายนํ้าดีข้ึน     

5) ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหไดคุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมี
จิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ
ประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสบืไป 

6) ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ําใน
การเกษตรเพียงพอ  

7) ดานการบริหารจัดการองคกร 
มีการบริหารจัดการองคกรตามแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม 
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบ
เกิดข้ึนหรือไม  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 ซ่ึงสงผลไปถึงการ
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
ภายใตสังคมที่เปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

 
6.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการ
ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกน้ี เปนการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
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6.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็ง

หรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การ
วิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและ
จุดออน   

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

รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
6.6 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 
6.7 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
8.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
6.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
6.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

7. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

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
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
(4) เคร่ืองมือ อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ   สิ่งที่ ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
แบบตัวบงช้ีประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(5) กรรมวิธี  อันไดแก  
เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา  

แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนิน
โครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสนินั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
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กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

7.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมาวิเคราะห  
เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  
นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป  แผนการดําเนินการ  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ         
ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
8. เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล  (แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ ใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

8.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
(1) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน    

(2) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

8.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดงันี้ 
 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตําบล

หนองแสงในแตละยุทธศาสตร 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแสง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
8.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความ
เหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
********************************** 
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สวนท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง ไดกําหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูล
ดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล แบบ
รายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองแสง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตามและประเมิล
ผลแบบประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบติดตามในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
เปนเคร่ืองมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถแสดงผลการ

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

2. ความสําคัญของการใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
2.1 ทําใหทราบไดวาส่ิงที่ไดดําเนินการไปน้ันมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรอืแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป
นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  อยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3 เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดีข้ึน 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให 
ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
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3. วัตถุประสงคในการกําหนดประเด็นการพิจารณา 
3.1 เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
3.2 เพื่อใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3 เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดาํเนินโครงการ     

4. ข้ันตอนการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
4.1 กําหนดประเดน็การพิจารณา 
4.2 กําหนดเกณฑการประเมินประเด็นการพิจารณา 
4.3 ดําเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
4.4 สรุปผลการประเมินประเด็นการพิจารณา 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานตามตัวบงชี้จากประเด็นการพิจารณา 

5.1  การกําหนดประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังน้ี 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (100 
คะแนน) 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ขอมูลสภาพท่ัวไป (20 คะแนน) 

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

 (2)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

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

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

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

(1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดงัน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชนเขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

13 
3 
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 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ 

จํานวนประชากร และอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 1 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริหารพ้ืนฐาน เชนการคมนาคม
ขนสงการไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1 

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

(2) 1 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สนิคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูลจาก จปฐ. 

(2) 1 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหา
สาํหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(3) 2 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดงัน้ี 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเช่ือมโยงสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและTHAILAND 4.0 

20 
(5) 

17 
5 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(2) 2 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 



 

 20 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณะสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน 

(2) 2 

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

(2) 2 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรราชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

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

(2) 1.5 

 (7) สรปุประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่ มีการนําเสนอปญหา คนสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐาน
ขอปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

(2) 1 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน 
สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ทองถ่ินในเชิงคณุภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลที่ไดรับจาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
และอุปสรรคการดาํเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดงัน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเดน็ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ THAILAND 4.0 

60 
(10) 

 

52 
9 
 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัด และและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ THAILAND 4.0 

(10) 9 
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3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และTHAILAND 4.0 

(5) 
 

5 
 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงถึงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(5) 
 

4 
 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 
 

4 
 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุ 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการการพัฒนาทองถ่ินที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  
  
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการที่เปน
ชดุ กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือ
นําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 
 
 
 

4 
 

รวมคะแนน  100 82.00 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใช SWOT Analysis/Demand 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยน 
แปลง ที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยา 
กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

(10) 9 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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

(10) 9 

3.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 

(10) 8 
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4.แผนงานและ 1) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความ (10) 9 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
(SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่
ติดตอกันกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)(Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดงัน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

52.50 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

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

(5) 4 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
  
  

สภาพที่อยากไดเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไหร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความสอด 
คลองกับแผนยุทธศาสตร 
20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสงัคม (5) การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ย่ังยืน 
 

(5) 4.5 
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5.5 เปาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (5) 4.5 
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ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
  
  
  
  
  
  
  

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (1) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายแนวทางการพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 2) การพัฒนา
ศักยภาพตามชวงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม 6) การบรหิารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมีความสอด 
คลองกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Base Economy หรอืเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทาํนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 
เปล่ียน จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการ
มากขึ้นรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา 

(5) 4.5 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันไดนอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(5) 4 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดาํเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการ 
เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 
 

(5) 3.5 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคญั 5 ประการใน (5) 4.5 
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สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

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

ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธี

งบประมาณ 

  

  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลาง ราคากลาง

ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชงิ

ประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหาของ

การนําไปต้ังงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม

หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด

(KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : KPI) ท่ี

สามารถวัดได (Measurable) ใชบอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ

กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิง

ท่ีไดรบั(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4.5 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจรงิจาการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรอืผลท่ี

เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรอืมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความสาํเร็จได (3) ระบุส่ิงท่ีตองการดําเนินงานอยาง

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปน

เหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

(5) 4.5 

รวม 100 87.5 

 

(3) การนําแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 : การดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

ดําเนินการไดมากกวารอยละ 50   ได  50  คะแนน     
ดําเนินการไดมากกวารอยละ 40   ได  40  คะแนน 
ดําเนินการไดรอยละ 30 ขึ้นไป     ได  30  คะแนน     
ดําเนินการไดตํ่ากวารอยละ 30   ไมไดคะแนน 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)และแกไขเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักการที่วา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาจะมี



 

 26 

โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คอืองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดยการนําโครงการ/กิจกรรม  
จากแผนพัฒนาทองถ่ินในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงปจจุบัน 

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

เพิ่มเติม ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหา และความตองการที่แทจรงิของประชาชนในพ้ืนที่กอนนามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป 

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

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (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.  แผนงานการศกึษา 
17 2,268,677 16 2,088,677 16 2,088,677 

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

5.  แผนงานเคหะและชุมชน   87 24,274,000 53 16,860,000 8 490,000 

6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของ
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.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

     - 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.ยุทธศาสตรดานภูมิปญญาทองถิ่น 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 - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 245 65,498,615 175 42,364,615 115 17,744,615 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น จําแนกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาทองถิ่น (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 จํานวนเงนิ 7,713,641.68 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ ตามตารางดานลาง 

ยุทธศาสตร โครงการ 
ตามแผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ตามขอบัญญัติฯ 

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
ทองถ่ิน 

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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปงบประมาณ 

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

 คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปหนึ่งคร้ังภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณ
นั้นๆ   

 
สวนที่  1    ขอมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563)                   

 
สวนที่  2   สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได (68 โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นหาป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน

ส่ีป  
175 42,364,615 

38.85 43.87 43.87 

2 ต้ังในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

155 24,806,328 

3 จากเงินสะสม - - 
4 จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = 155 +  
- เงินสะสม  =    0 

155 24,806,328 
 
 

4 สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = 68 + 
- เงินสะสม =     0 

68 7,713,641.68 

 
 

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

โครงการท่ีบรรจุในแผน (นับเฉพาะป 2564) จํานวน 175 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจําป 2564 จํานวน 155 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.85  และองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สามารถนํา

โครงการไปดําเนินการได จํานวน 68 โครงการ คดิเปนรอยละ  43.87 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน               

(นับเฉพาะป 2564) 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนท่ีได  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)  
 

 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 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    
คะแนนท่ีได  50   . 

โครงการท่ีดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการท่ีดําเนินการ 
( 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31  มีนาคม 2564)   

- ไมมีผลกระทบ 50 

 
 
 

4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกร

ปกครองทองถ่ิน 
100 79.00 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100 84.50 

3 การนําแผนไปปฏิบัติ 100 80 
รวมคะแนน 300 243.50 
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ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัตงิาน  คะแนนที่ได  263.50  คะแนน   
เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 68 โครงการจากโครงการทั้งหมด 155 โครงการ คิด
เปนอัตราสวน รอยละ 43.87 จากจํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยนับ
เฉพาะป พ.ศ. 2564 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการที่ไมใชงบประมาณ และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการจํานวน 
87 โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม การ
ดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งน้ี ก็มีสาเหตุจากงบประมาณท่ีมีจํากัดและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาตแิละบุคลากรที่มีไมเพียงพอกับปรมิาณงาน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง บรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2564 ใหเครงครัด
เปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการที่ดําเนินการ สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ทั้งนี้ตองอยูภายใตความตองการและประโยชนสวนรวมของพ่ีนอง
ประชาชนตําบลนาพรุในเรื่องน้ันๆดวย 
 

แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

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

1 เปนโครงการที่ประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ที่
เกินศกัยภาพของชุมชน  

  

2 เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา   
3 สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
4 ไดดําเนินโครงการ   
5 ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
7 กลุมเปาหมายรอยละ  50  ข้ึนไดรับประโยชน   
8 การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

  

10 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 50 ข้ึนไป   
 

************************** 
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6. การประเมินผลเชิงปริมาณใน แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 3 แบบ 

6.1 แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.2 แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.3 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

6.1 แบบ ท่ี 1 การกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

รายงานการกํากบัการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......องคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง   :   แบบที่  ๒  เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาสามป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดาํเนินงานทุก ๆ  ๓  เดือน เร่ิมตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 

สวนท่ี ๑  ขอมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

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

สวนท่ี ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 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. การพัฒนาดานวิถีชีวิต
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          
ท่ีเสร็จ 

จํานวน
โครงการ          

ท่ีอยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ            
ท่ียังไมไดดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ           

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ         
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 
(โอนต้ังจาย
รายการใหม) 
และยังไมได
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

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 

๒. การพัฒนาดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

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

๓. การพัฒนาดานวิถีชีวิตพอเพียง   - - - - - - - - - - - - 

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

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

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ 

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

รวม 155 100 - -   
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สวนท่ี ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๗. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป พ.ศ. 2564 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ                
ท่ีไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
 ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก วัดประดิษฐาราม องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 

ดําเนินการ
เรียบรอย 

- - 30,700 28,000 

สวนท่ี ๔  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- ไมม ี

 

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

สวนทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการ รายงานปละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

สวนท่ี ๑   ขอมูลทั่วไป 
    ๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
    ๒. วัน/เดือน/ป  ที่รายงาน ………………………………………....... 

สวนท่ี ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป  พ.ศ.     ............................................... 
              ๑. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาดานเมืองนาอยู 6 ดาน   
๒. การพัฒนาดานภูมิปญญาทองถ่ิน   

๓. การพัฒนาดานวิถีชีวิตพอเพียง      

สวนท่ี ๓  ผลการดําเนินงาน 
  ๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 
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๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ใน 
    ทองถ่ิน 

   

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

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

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  
๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

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

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

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

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

ประเดน็การพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเดน็การพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได 9 คะแนน 
ประเดน็การพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพคะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได 7 คะแนน  
ประเดน็การพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเดน็การพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได 50.50 คะแนน  

(3)  การนําแผนไปปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 80 คะแนน) 
ประเดน็การพิจารณาที่ 9  :  การดําเนนิโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได 30 คะแนน 
ประเดน็การพิจารณาที่ 10: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได 

50 คะแนน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังน้ี  
      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ได 80.00 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ได 84.50 คะแนน 
 
3. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้   
โครงการท่ีบรรจุในแผน (นับเฉพาะป 2564) จํานวน 175 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจําป 2564 จํานวน 155 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.15  และองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สามารถนํา
โครงการไปดําเนินการได จํานวน 68 โครงการ คดิเปนรอยละ  43.87 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน               
(นับเฉพาะป 2564) 
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ขอคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัตงิาน  คะแนนที่ได  263.50  คะแนน   

เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 68 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 175 โครงการ คิด
เปนอัตราสวน รอยละ 37.15 จากจํานวนโครงการทั้งหมดซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) โดย
นับเฉพาะป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการที่ไมใชงบประมาณ และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน 87 โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม 
การดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณที่มีจํากัดและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาตแิละบุคลากรที่มีไมเพียงพอกับปรมิาณงาน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงบรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2564 ใหเครงครัด
เปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการที่ดําเนินการ สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ทั้งนี้ตองอยูภายใตความตองการและประโยชนสวนรวมของพ่ีนอง
ประชาชนตําบลหนองแสงในเรื่องน้ันๆดวย 

4.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 4.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

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

4.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ

รวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  แตก็มีจุดออน  คือ ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาครองชพี  เลนการพนัน ไมมี
อาชีพเสริม รวมกลุมกันยาก สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจางเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได  
ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ  มีปญหานํ้าหลากน้ําทวมในฤดูมรสุม   

5. การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลไดดังนี ้
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง ประเมินไดคะแนน 79.00 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลนาพรุ ประเมินไดคะแนน 84.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
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6.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล  มีดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. ซอมแซมถนนลูกรัง   
หมู1  

ผูรบัจางเขาทํางานและ
ทิ้งงานเปนเวลาหลายวัน 

สภาพพื้นที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดในชวงฤดูฝน 

- แจงใหผูรับจางเขา
ทํางาน 
- รณรงคการจัดซื้อจัดจาง
ทุกครั้งใหผูรับจางเขามาดู
สภาพพื้นที่จริง 

7. กรอบปญหาอปุสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(1) ชวงฤดูแลงน้ําลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอทั้งในลําคลองและระบบประปาของอบต. 
(2) องคการบริหารสวนตําบลไมมีสถานท่ีและอุปกรณในการกักเก็บน้ํา 
อุปสรรค 
(1) ไมสามารถนาํน้ําจากแหลงน้ําในพ้ืนที่ เชน จากบอดินรางมาใชประโยชนในฤดูแลงได 
(2) ไมมีสถานที่ในการกอสรางระบบประปาเพ่ิมเติม 
(3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีทักษะความรูในงานที่ปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ  
(1) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดนํ้า และชวยกันดูแลระบบประปา 
(2) ควรสงเจาหนาที่ไปอบรมหรือจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะทาง 

8. กรอบปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
 ปญหา 

1) ขาดการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
2) ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรวมมือในการเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนรองขอ  สงขอมูลลาชา ตองมีการเรงรัดทวงถาม ไมเปนไปตามกําหนดที่วางไว 
 อุปสรรค 

1) องคการบริหารสวนตําบลมีปญหา ความตองการที่จะตองดําเนนิการอยูเปนจํานวนมาก   
2) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณที่จํากัด        
ขอเสนอแนะ  

      1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
2) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการที่ต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหไดมากวารอยละ 90 

ของแผนพัฒนาทองถ่ิน.   
3) หัวหนาสวนราชการควรเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ และสรุปขอมูลสง

แกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่กําหนด 

9. สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง 
.................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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********************* 

 

ภาพประชุม 
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะ
ปงบประมาณ 2564 

จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 


