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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 และ  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้นเ พ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563)  ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามแผนประเมินผล 

1.ที่มาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง (พ.ศ. 2561 -2565) นั้น ได้มี

การรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนโดยการจัดท าประชาคมในพื้นที่ และมีการประชุมหารือกันของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  และก่อนการประกาศใช้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
ได้ท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง (พ.ศ. 2561-2565) ในคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบัน 

2.เหตุผลความจ าเป็นในการตดิตามและประเมินผล 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างาน
ของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ   อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดู
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ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตา่ง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนนิการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อด ีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีท่ าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการ 
ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงท ีทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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4. สามารถเก็บรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองแสง/องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน  
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิน่คัดเลือกจานวนสองคน  
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 
๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง ประกอบด้วย 

1. นายนพดล  อ าภาพิรมย ์ ประธานสภาฯ    ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  สิทธปิลื้ม   สมาชิก อบต. หมู่ 4   กรรมการ 
  3. นายบุญเมือง โพธสิาร   สมาชิก อบต. หมู่ 3   กรรมการ 
  4. นายสุทธิศักดิ์  นึกธรรม    ประชาคมต าบล    กรรมการ 
  5. นางกาญจนา ช่างสลัก   ประชาคมต าบล    กรรมการ 
  6. นางเบญจมาศ  ยิ่งประเสริฐ  ผู้แทนรพ.สต.ต าบลหนองแสง  กรรมการ 
  7. นางสาวชุติมนัต์ สนิพร   ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  กรรมการ 
  8. นายอัมรินทร์  เรียนศรี   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  9. พันตรีประถม  ชาติมนตร ี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการกองช่าง                   กรรมการเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลา่ว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4 ปี และอาจได้รบัการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได ้โดยมีขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี ้ 

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนมุัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล

การด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
10 

ส่วนท่ี 2  
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 

 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่น
หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร
ที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การ
ประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่
เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กร
ทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมี การใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณวา่ด าเนินการไปอย่างไรบา้ง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายรับและประมาณการร่ายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ 
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

(3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ 
ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง  ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ซึ่งจะช่วยตอบ 
สนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดการและการบริหาร 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุงแผนงาน แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก/กองทุก 
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ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ต าบลหนองแสง 
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัตงิานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายตา่ง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 
ก าหนดไว้ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
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5. ผังขั้นตอนการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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6. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแสง  ได้ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแสง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

6.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่

ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(2) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชน  

(3) ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นตอ่ประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการไดต้ามอ านาจหนา้ที่ของท้องถิ่นโดยค านงึถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
(4) ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
1) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่
มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

2) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข การทะเลาะวิวาท           
3) ด้านเศรษฐกิจ  

มีการส่งเสริมและขยายงานด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
ในการด ารงชีวิต  

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     

5) ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

6) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรเพียงพอ  

7) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
มีการบริหารจัดการองค์กรตามแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบ
เกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  
งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบ

ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ

หมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

 
6.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการ
ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิ เคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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6.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

6.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
6.6 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
6.7 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
8.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
6.9 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
6.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมนิผล 

7. ระเบียบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2  ประการ ดังนี้ 

7.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
องค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
(4) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(5) กรรมวิธี  อันได้แก่  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนนิตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพฒันา  

แผนการด าเนนิการ  เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนนิ
โครงการ  ทรัพย์สินตา่งๆ มีอยูจ่ริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สนินั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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กลุ่มผลประโยชน์ตา่งๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตัง้ไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

7.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนการด าเนินการ  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลง
พื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
8. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  (แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

8.1 การประเมินผลในเชงิปริมาณ  
(1) แบบตัวบง่ชี้ในการปฏบิัตงิาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบที่  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

8.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบล

หนองแสงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแสง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
8.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนนิการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรปุปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
********************************** 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแสง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแสง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน 2563)  คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบ
ติดตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ

วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งประเด็นการ
พิจาณาจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และ
ผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบประเด็นการพิจารณา โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา อันได้แก่ ข้ อมูล
พื้นฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ในการวัด การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการ
ก าหนดประเด็นการพิจารณา เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ประเด็นการพิจารณาเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนด
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไ ว้หรือไม่  
หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in–depth evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

2. ความส าคัญของการใช้ประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
2.1 ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอย
างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3 เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให้ 
ขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
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3. วัตถุประสงค์ในการก าหนดประเด็นการพิจารณา 
3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
4.1 ก าหนดประเด็นการพิจารณา 
4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินประเด็นการพิจารณา 
4.3 ด าเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
4.4 สรุปผลการประเมนิประเดน็การพิจารณา 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จากประเด็นการพิจารณา 

5.1  การก าหนดประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 
คะแนน) 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ข้อมูลสภาพทั่วไป (20 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ( 20 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :  ยุทธศาสตร์ ( 60 คะแนน) 

 (2)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 

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

(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 

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

(1) ประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

12.50 
2.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ 
จ านวนประชากร และอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบการบริหารพื้นฐาน เช่นการคมนาคม
ขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1 

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจท้องถิ่น (ดา้น
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1 

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจาก จปฐ. 

(2) 1 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและTHAILAND 4.0 

20 
(5) 

16 
5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบังคบัใช ้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณะสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(2) 1.5 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(2) 1.5 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรราชาติตา่งๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่การประเมินสถานการณ์
พัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.5 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ มีการน าเสนอปญัหา ค้นสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐาน
ขอปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 1 

 (8) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลทีไ่ด้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เช่น ผลทีไ่ด้รับ/ผลทีส่ าคญั ผลกระทบ และสรปุปัญหา
และอุปสรรคการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ THAILAND 4.0 

60 
(10) 

 

50.50 
8 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และ THAILAND 4.0 

(10) 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และTHAILAND 4.0 

(5) 
 

5 
 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงถึงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา
ท้องถิ่น 

(5) 
 

4 
 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5) 
 

4 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุ 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์
(Positioning) 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีโดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  
  
  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 
 
 

4 
 

รวมคะแนน  100 79.00 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ SWOT Analysis/Demand 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยน 
แปลง ที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยา 
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10) 9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิ
ปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน
ที่ด าเนินการจริงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตาม
อ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 9 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 

(10) 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
(SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกันกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

(10) 9 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชดัเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

50.50 
4.5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะจ าเพาะ
เจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การการตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
  
  

สภาพที่อยากได้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.5 

5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร ์
20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5) 4.5 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 12 (1) โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.5 
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สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
  
  
  
  
  
  
  

(2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว 
ภายแนวทางการพฒันา 1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 2) การพัฒนา
ศักยภาพตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัย
อย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมีความสอด 
คล้องกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยน จากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากข้ึนรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา 

(5) 4.5 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบนั 

(5) 4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 3.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี
งบประมาณ 

  

  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักการราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงินสะสม
หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กับ
วัตถุประสงค์และผลทีไ่ดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่ง
ที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค ์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุและสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเปน็จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได ้

(5) 4.5 

รวม 100 84.5 

 

(3) การน าแผนไปปฏิบัต ิ(100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9 : การด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ได้  50  คะแนน     
ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40   ได้  40  คะแนน 
ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป     ได้  30  คะแนน     
ด าเนินการได้ต่ ากวา่ร้อยละ 30   ไม่ได้คะแนน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการที่ว่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลตอ่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนทีม่ีความใกล้ชดิกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการน าโครงการ /กิจกรรม  
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบนั 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแก้ไข 

เพิ่มเติม ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงโดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 240 โครงการ งบประมาณ 
65,233,615 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (แยก พ.ศ.2562-2565) ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

  ๒๕๖3  2564  2565 

จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่   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 

6.  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของ
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., แอสฟัลท์ติก 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.ยุทธศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 265,000 5 265,000 5 265,000 

10. แผนงานการเกษตร 5 265,000 5 265,000 5 265,000 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านชีวิตพอเพียง 0 0 0 0 0 0 

  -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม - - - - - - 

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

 
 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2563  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะ ปี 2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โครงการทั้งหมด 143 โครงการ จ านวนเงิน 19,560,603 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 84 
โครงการ จ านวนเงิน 13,948,175 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ตามตารางด้านล่าง 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ตามแผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ตามข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่ไดด้ าเนินการ
(เบิกจ่ายแล้ว) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่   240 65,233,615 140 19,465,603 84 13,948,175 

ยุทธศาสตร์ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 265,000 3 95,000 0 0 

ยุทธศาสตร์ด้านชีวิตพอเพียง 0 0 0 0 0 0 
รวม 245 65,498,615 143 19,560,603 84 13,948,175 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 -2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563) จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
อ าเภอบ้านประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  (ตามเอกสารท้ายภาคผนวก) 
 

 
 
 
 

จ ำนวนโครงกำร/รำยกำรทีต่ ัง้ (ต ัง้ จ ำนวน 143 รำยกำร - โอนต ัง้จำ่ยรำยกำรใหม ่(18)  =  125  โครงกำรฯ)

สำมำรถด ำเนนิกำรได ้  =    84    โครงกำร/รำยกำร 

คดิเป็นรอ้ยละของโครงกำร/รำยกำรท ัต้ ัง้  =            84  x 100 )  =  67.20

โครงกำร/รำยกำรทีต่ ัง้ (หำร)                                        125

งบประมำณทีต่ ัง้ (ต ัง้งบ: 16,104,275   +    โอนเพิม่(46,400) / โอนต ัง้จำ่ยรำยกำรใหม ่(3,409,928)  = 19,560,603 บำท

สำมำรถเบกิจำ่ยได ้ =  13,948,175 

คดิเป็นรอ้ยละของงบประมำณทีต่ ัง้  =            (13,948,175  x 100 )  =  71.31%

งบประมำณทีต่ ัง้ (หำร)                                        19,560,603

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ ิน่หำ้ปี (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)

จำกขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจำ่ย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม จงัหวดัปรำจนับรุ ี
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  จ านวน 10 โครงการ 
ประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยแรก คร้ังที่1  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ในวันที่ 7  เดือน เมษายน 2563) 

ที่ โครงการ 
จ านวนเงิน 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่ายแล้ว 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สองขา้งทาง หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้างขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 680.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 
ตารางเมตร สายทางจากบ้านนายจักรี บุญผาย ถึงทาง
รถไฟ   

332,800 325,000 7,800  

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร สายทางคุ้มบ้าน
ช่าง ซอย 1 และ ซอย 2 

465,200 447,000 18,200  

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร สายทางจาก
ที่ดิน นายเสมอ พอดี ถึงที่ดินนายมนัส  เชิญชัยภูมิ   

317,500 304,000 13,500  

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร สายทางจาก
ที่ดิน นายค าพอง สทิธิปลื้ม ไปหมู่ที่ 6 บ้านไผ ่

465,200 448,000 17,200  

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร สายทางจาก
ที่ดิน นายสมพงษ์ ขยันคิด ถึงที่ดินนายต่วน มาสแสง 

465,200 448,000 17,200  

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร สายทางจาก
ที่ดิน นางละออง มานพ  ไปหมู่ที่ 4 

422,000 407,700 14,300  

7 โครงการขุดลอกสระน้ าดิบระบบประปา บ้านสวน หมู่ที่ 
1 

109,000 101,000 8,000  

8 อุดหนุนไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอประจันตคาม โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมูท่ี่ 1 ต.หนองแส 

93,111.52 ไม่ได้ด าเนินการ 93,111.52 เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอประจันตคาม  
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ หมู่ที่ 2,5 ต.
หนองแสง 

285,124.11 ไม่ได้ด าเนินการ 285,124.11 เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอประจันตคาม  
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ หมู่ที่ 5,6 ต.
หนองแสง 

97739.39 ไม่ได้ด าเนินการ 97739.39 เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอประจันตคาม 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้หมู่ที่ 4 บ้าน
บุตราช 

85,798 85,798 0 เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

 รวม 3,040,933.63 2,566,498 560,233.63  
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สรุปผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ
นั้นๆ   
 
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563)                   

 
ส่วนที่  2   สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (91 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี  
245 65,498,615 

37.15 60.67 60.67 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

143 19,560,603 

3 จากเงินสะสม 7 2,576,900 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 143 +  
- เงินสะสม  =    7 

150 22,137,503 
 

19,560,603 
2,576,900 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 84 + 
- เงินสะสม =     7 

91 12,133,807.98 

 
 

 (1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ 3/1) โดย
สรุปได้ดังนี้   

โครงการที่บรรจุในแผน (นบัเฉพาะปี 2563) จ านวน 245 โครงการ น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ รายจา่ย
ประจ าปี 2563 จ านวน 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.15  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง สามารถน า
โครงการไปด าเนินการได้ จ านวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.67 ของโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น (นับ
เฉพาะปี 2563) 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้  40   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 

การด าเนินงานจริง(สามารถด าเนินการได้จริง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

91 37.15 30 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปงีบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  50  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได้  40 คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  30คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้  50   . 

โครงการที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนนิการ 
( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)   

- ไม่มีผลกระทบ 50 

 
 
 
4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 

ล าดับที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์กร

ปกครองท้องถ่ิน 
100 79.00 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100 84.50 

3 การน าแผนไปปฏบิัติ 100 80 
รวมคะแนน 300 243.50 
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ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  263.50  คะแนน   

เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 84 โครงการจากโครงการทั้งหมด 143 โครงการ คิด
เป็นอัตราส่วน ร้อยละ 67.20 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยนับ
เฉพาะปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 
59 โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ให้เคร่งครัด
เป็นไปตามแผนด าเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด าเนินการ สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให้
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและประโยชน์ส่ วนรวมของพี่น้อง
ประชาชนต าบลนาพรุในเร่ืองนั้นๆด้วย 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อโครงการ : ...................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................   .ต าแหน่ง .......................................... 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................ 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี)้ ใช่ ไม่ใช ่

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่
เกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
4 ได้ด าเนินโครงการ   
5 ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  50  ข้ึนได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ข้ึนไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ข้ึนไป   
 

************************** 
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6. การประเมินผลเชิงปริมาณใน แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 3 แบบ 
6.1 แบบที่  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 

6.1 แบบ ที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายงานการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง   :   แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ  ๓  เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

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

ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ปี พ.ศ. 2563-2565 

 
 ยุทธศาสตร์
  

ปีที่  2563 ปีที่ ๒564 ปีที่ 2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาดา้นเมืองน่าอยู ่
6 ด้าน 

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

๒. การพัฒนาดา้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

๓. การพัฒนาดา้นวิถีชวีิต
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. ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาฯ ตามข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.  2563 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ          

ที่เสร็จ 
จ านวน
โครงการ          

ที่อยูใ่นระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ            
ที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวน
โครงการ           

ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ         
ที่มีการเพิ่มเติม 
(โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่) 
และยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาดา้นเมืองน่าอยู ่  6 
ด้าน 

84 67.20 - - 38 26.58 - - 18 12.59 140 97.91 

๒. การพัฒนาดา้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

๓. การพัฒนาดา้นวิถีชวีิตพอเพยีง    - - - - - - - - - - - - 

รวม 84 58.75 - - 41 28.60 - - 18 12.59 143 100 

5. ตารางเปรียบเทียบการเบิกจา่ยงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบปกติ(ข้อบัญญัติ) และเงินสะสม 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 6 ดา้น 140 97.91 7 100 147 100 
๒. การพัฒนาด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น 3 2.10 - - - - 
๓. การพัฒนาด้านวิถีชีวิตพอเพียง    - - - - - - 

รวม 143 100 7 100   
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ                
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดประดิษฐาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง อ าเภอประจันตคาม จงัหวัด
ปราจีนบุร ี

- - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

30,700 0 

ส่วนที่ ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- ไมมี 
 
 
แบบ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  (ตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก) 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑ เปน็แบบประเมินตนเอง โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการ รายงานปีละ ๑ คร้ังหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
    ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
    ๒. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน ………………………………………....... 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.     ............................................... 
              ๑. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

๑. การพัฒนาดา้นเมืองนา่อยู่ 6 ด้าน   
๒. การพัฒนาดา้นภูมปิัญญาท้องถิ่น   

๓. การพัฒนาดา้นวิถชีีวิตพอเพียง      

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน 
  ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 
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๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนใน 
    ท้องถิ่น 

   

๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................... 

1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 
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บทท่ี  4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 (ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

1. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดงันี ้
(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได้ 79.00 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที ่1  :  ข้อมูลสภาพทั่วไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ 12.50 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  :  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 16 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 50.50 คะแนน  

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 84.50 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ คะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได้ 9 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพคะแนนเต็ม 10 

คะแนน ได้ 7 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 50.50 คะแนน  

(3)  การน าแผนไปปฏบิัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ 30 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ 

50 คะแนน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ 80.00 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ 84.50 คะแนน 
 
3. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้   
โครงการที่บรรจุในแผน (นบัเฉพาะปี 2563) จ านวน 2453 โครงการ น าเข้าข้อบัญญัตงิบประมาณ รายจา่ย

ประจ าปี 2563 จ านวน 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.15  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง สามารถน า
โครงการไปด าเนินการได้ จ านวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.67 ของโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น (นับ
เฉพาะปี 2563) 

 

 

 

 

 



 
38 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  263.50  คะแนน   

เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 91 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 245 โครงการ คิด
เป็นอัตราส่วน ร้อยละ 37.15 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดย
นับเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
จ านวน 59 โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ให้เคร่งครัด
เป็นไปตามแผนด าเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด า เนินการ สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให้
ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้อง
ประชาชนต าบลหนองแสงในเร่ืองนั้นๆด้วย 

4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ มีพื้นที่ชาวบ้านที่ติดกับที่สาธารณะประโยชน์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีผลกระทบเพราะต้องขออนุเคราะห์ที่ดินก่อนจึงจะสามารถด าเนินการจัดท าถนนได้เป็นต้น 

4.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจดุแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ ประชาชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอกับคา่ครองชีพ  เล่นการพนัน 
ไม่มีอาชีพเสริม รวมกลุ่มกันยาก ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจา้งเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด
รายได้  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  มีปัญหาน้ าหลากน้ าทว่มในฤดูมรสุม   

5. การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง ประเมินได้คะแนน 79.00 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพรุ ประเมินได้คะแนน 84.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
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6.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
หมู่1  

ผู้รับจ้างเข้าท างานและ
ทิ้งงานเป็นเวลาหลายวัน 

สภาพพื้นที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในช่วงฤดูฝน 

- แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า
ท างาน 
- รณรงค์การจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกครั้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดู
สภาพพื้นที่จริง 

7. กรอบปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(1) ช่วงฤดูแลง้น้ าลดลงและมปีริมาณน้อยไม่เพียงพอทั้งในล าคลองและระบบประปาของอบต. 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ในการกกัเก็บน้ า 
อุปสรรค 
(1) ไม่สามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าในพื้นที่ เช่น จากบ่อดินร้างมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ 
(2) ไม่มีสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม 
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ  
(1) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า และช่วยกันดูแลระบบประปา 
(2) ควรส่งเจ้าหนา้ที่ไปอบรมหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง 

8. กรอบปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1) ขาดการรายงานผลการด าเนนิโครงการ 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความร่วมมือในการเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนร้องขอ  ส่งข้อมูลล่าช้า ต้องมีการเร่งรัดทวงถาม ไม่เป็นไปตามก าหนดทีว่างไว ้
 อุปสรรค 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลมปีัญหา ความต้องการทีจ่ะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
2) องค์การบริหารส่วนต าบลมงีบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      1) เห็นควรพิจารณาโครงการทีม่ีความจ าเปน็เร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
2) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ได้มากว่าร้อยละ 90 

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น.   
3) หัวหน้าส่วนราชการควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และสรุปข้อมูลส่ง

แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่ก าหนด 

9. สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
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