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ค าน า 

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อน าผลการติดตามและ
ประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเนื่องจากปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และ
คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองทุกท่านรวมทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการท าให้การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
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  บทที่  1 
บทน า 

1. ที่มาของแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง (พ.ศ. 2561-2565) นั้น ได้

มีการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนโดยการจัดท าประชาคมในพื้นที่ และมีการประชุมหารือกันของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และก่อนการประกาศใช้องค์การบริหารส่วนต าบล    
ดอนทอง  ได้ท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และได้มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง (พ.ศ. 2561-2565) ในคราวสมัยประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึง
ปัจจุบัน 

2. เหตผุลความจ าเปน็ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
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โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทอง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12,13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ  1 ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
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  ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนทอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

3. ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล 
  7.1 ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

 7.2 เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน
การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 7.3 ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

 7.4 ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 7.5 ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

 7.6 ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 7.7 ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

 7.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 7.9 การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง  
1. นายนฤนาท  แตงนวม  ส.อบต.  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่  ประธานกรรมการ 
2. นายประยูร  กิจพรั่งพร้อม ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านทองย้อย   กรรมการ 
3. นางสุรินทร์  กระต่ายทอง ส.อบต.  หมู่ที่ 2 บ้านบางระก า   กรรมการ 
4. นางสาวร าพึง  วรรณรัตน ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมูท่ี ่2 บ้านบางระก า   กรรมการ 
5. นางฉลวย  ราชวัตร  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมูท่ี ่2 บ้านบางระก า   กรรมการ 
6. นางภัคสิตา  จีบแก้ว  ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
7. นายมินทศกัดิ์  เจริญสุข ผู้แทนหน่วยงาน      กรรมการ 
8. นายประจวบ  จันดา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
9. นายไพฑูรย์  ภู่รัตน ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
10. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  พงษ์เฉลิม  ปลัด อบต.ดอนทอง   กรรมการ/เลขา ฯ 
11. นางสาวรวีวรรณ ชักน าสินทรัพย์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

********************************** 
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บทที่ 2 
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมนิผล 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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(2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

(3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
2.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
2.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
2.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
2.6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
2.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
2.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) ข้อ 28 
ก าหนดไว้ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

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

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 29 (2)   

 ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  ได้ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

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

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

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
 (2) ความสอดคล้อง (relevance) 

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กา รพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (3) ความพอเพียง (adequacy)   
 การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
 (4) ความก้าวหน้า  (Progress)  

 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1) ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มี
ที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
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2) ด้านการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข การทะเลาะวิวาท         
3) ด้านเศรษฐกิจ  

มีการส่งเสริมและขยายงานด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอในการด ารงชีวิต  

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 

ขยะในชมุชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
5) ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้าง
ความภูมิใจและจิตส านกึในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

6) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรเพียงพอ  

7) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
มีการบริหารจัดการองค์กรตามแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 (5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มี
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่       

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 (7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่
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  4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

  4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  4.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

  4.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   
  4.6 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 

  4.7 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
  4.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
  4.9 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
  4.10 เสนอแนะความคดิเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  5. ระเบียบ วธิีการในการตดิตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง

ต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
2  ประการ ดังนี ้

  5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

 (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
 (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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 คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ี

 (4) เครื่องมือ อันได้แก่   
 เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 (5) กรรมวธิี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่

แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

  5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 (2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 
  6. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

  6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (1) แบบตัวบง่ชี้ในการปฏิบตัิงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/

ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

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

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

http://www.dla.go.th/


17 
 

  6.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
 เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

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

ดอนทอง ในแต่ละยุทธศาสตร ์
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนทอง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  
  6.3 การตดิตามประเมินผลรายโครงการ   

 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรอื คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปญัหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
********************************** 
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ส่วนที่ 3 
ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลนาพรุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประ
เมิลผลแบบประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบติดตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

1. ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ

แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งประเด็นการพิจาณาจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบประเด็นการพิจารณา โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา อันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ในการวัด การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดประเด็นการพิจารณา เพราะจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ประเด็นการพิจารณาเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความส าเร็จตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า  
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in–depth evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

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

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ

หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3 เพื่อน าไปสกูารพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตนุใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
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3. วัตถุประสงค์ในการก าหนดประเดน็การพิจารณา 
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 สรุปผลการประเมินประเด็นการพิจารณา 

ขั้นตอนการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้จากประเด็นการพจิารณา 
4.1  การก าหนดประเดน็การพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี ้
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(100 คะแนน) 
         ประเดน็การพจิารณาที่ 1 : ข้อมูลสภาพทัว่ไป (20 คะแนน) 

ประเดน็การพจิารณาที่ 2 : การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ ( 15 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 3 :  ยุทธศาสตร์ ( 65 คะแนน) 

 (2)  การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (100 คะแนน) 

ประเดน็การพจิารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพฒันา (10 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

(10 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา (10 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา (60 คะแนน) 

(3)  การน าแผนไปปฏบิตัิ (100 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 9  :  การด าเนนิโครงการ (50 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ (50 คะแนน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 

คะแนน) 
ผลการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

12.50 
2.5 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบั 

จ านวนประชากร และอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 1 

 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารพ้ืนฐาน เช่นการ
คมนาคมขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1 

 
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1 

 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1 

 
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

 
(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจาก จปฐ. 

(2) 1 

 
(9) การประชมุประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยงสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึ
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและTHAILAND 4.0 

15 
(2) 

12 
1.5 

 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณะสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2) 1.5 

 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(2) 1.5 

 
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรราชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(2) 1.5 

 
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2) 1.5 

 
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา คน้สาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานขอปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 1.5 

 
(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 
(9) ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3.ยทุธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ THAILAND 
4.0 

65 
(10)  

55.50 
8  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ และ THAILAND 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และTHAILAND 4.0 

(10)  10  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงถึงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  4  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นชอ่งทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  4  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจนความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุ 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(5) 4  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

3.9 ความเช่ือมโยงของ    
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.5 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
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3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  
  
  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 
 
 

4 
 

รวมคะแนน  100 80.00 
 
การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรปุสถานการณ์
การพฒันา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ SWOT Analysis/Demand 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี่ยน 
แปลง ที่มีผลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10) 9 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิน่
ไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ านวนที่ด าเนินการจริงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3.การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิน่
ไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลั กประสิท ธิผล  (Effectiveness)ผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 

10 9 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน
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ที่ได ้
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ (SWOT 
Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 9 
    

      
      
      
      
      

     
5.โครงการพฒันา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 50.50 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

(5) 4.5 

     

      
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะจ าเพาะเจาะจง 

(5) 4 
  
  
  

  
  
   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การการตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
  
  

สภาพที่อยากได้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.5 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร ์
20 ปี  

โค รงก ารสอดคล้ อ งกั บ  (1 ) ความมั่ น ค ง (2 ) ก ารส ร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3 ) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน 
  

(5) 
 
  

4.5 
  

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (1) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายแนวทางการพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 2) การพัฒนาศักยภาพ
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 4) การรองรับการ
เชื่ อม โยงภู มิ ภาคและความ เป็ น เมื อง 5 )  การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.6 โครงการมีความสอด 
คล้องกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจทีข่บัเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลีย่น จากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนา  

(5) 4.5 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดนิทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน  

(5) 4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP)  

(5) 3.5 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคญั 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(5) 4.5 
   
   



26 
 

โครงการ) (Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี
งบประมาณ 
  
  
  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักการราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้ าของการน าไปตั้ งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5) 4 
   
   
   

   
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กับวัตถุประสงค์และผลที่
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : 
KPI) ที่ ส าม ารถ วั ด ได้  (Measurable) ใช้ บ อกป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4.5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 4.5 

รวม  100 84.50 

 (3) การน าแผนไปปฏบิตัิ (100 คะแนน) 
ประเดน็การพจิารณาที่ 9 : การด าเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑก์ารประเมิน  :  การด าเนนิโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ได้  50  คะแนน     
ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40   ได้  40  คะแนน 
ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป     ได้  30  คะแนน     
ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30   ไม่ได้คะแนน 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการ

ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย   
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการน า
โครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และทีแ่ก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 60 162,239,000 63 180,109,500 59 11,396,840 

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

34 4,235,000 34 4,135,000 34 340,000 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

17 4,364,000 15 4,502,000 15 2,116,020 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

9 2,865,000 9 2,565,000 9 347,362 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 35 14,914,500 36 16,739,500 35 8,277,778 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร 5 597,000 5 2,905,000 3 295,000 

7.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเที่ยว 3 295,000 3 170,000 3 820,000 

รวม 163 189,509,500 165 211,126,000 158 23,593,000 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ปี 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี   

 

มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โครงการทั้งหมด 60 
โครงการ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จ านวนเงิน  23,593,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 54 โครงการ จ านวนเงิน  22,607,385  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ ตามตารางด้านล่าง 

 
 
 
 

 
ผลการตดิตามและประเมิน 

ประเดน็การพจิารณาที่ 9  :  การด าเนนิโครงการ 
คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้  40   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
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การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564) 

54 33.13 - 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
 
ประเดน็การพจิารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

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

ผลการตดิตามประเมนิ 
ประเดน็การพจิารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนที่ได้  50   . 

โครงการที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการ 
( 1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)   

- ไม่มีผลกระทบ 50 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพฒันา 

ล าดับที ่ ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น 
100 80.00 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100 84.50 

3 การน าแผนไปปฏิบัติ 100 50 
รวมคะแนน 300 214.50 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  214.50  คะแนน   
เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 54 โครงการจากโครงการทั้งหมด 163
โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 33.13 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยนับเฉพาะปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และมี
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 8 โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจาก
งบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2563 ให้
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เคร่งครัดเป็นไปตามแผนด าเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด าเนินการ สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดย
อาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความ
ต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนต าบลนาพรุในเรื่องนั้นๆด้วย 
 

แบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อโครงการ : ...................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชือ่-สกุล ............................................   .ต าแหน่ง .......................................... 
สังกดั : ส านัก/กอง ................................................................................................................................ 
ค าอธบิาย  :  ใหใ้ส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที ่ ประเดน็การประเมิน (ตัวบง่ชี้) ใช ่ ไม่ใช ่

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

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

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

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 

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

 

 

บทที่  4 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ขอ้เสนอแนะ 
 (ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

1. ผลการประเมินแผนยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
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(1) ประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 80.00 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที่ 1  :  ข้อมูลสภาพทั่วไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ 12.50 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  :  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 15 คะแนนได้ 12  คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที ่3 :   ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้ 55.50 คะแนน  

(2) การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 84.50 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได ้9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 

10 คะแนน ได้ 7 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพคะแนนเต็ม 

10 คะแนน ได้ 9 คะแนน ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้ 9 คะแนน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 50.50 คะแนน  
(3)  การน าแผนไปปฏบิตัิ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 50 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ - คะแนนประเด็นการ
พิจารณาที่ 10: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ 50 คะแนน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้ 80.00 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้ 84.50 คะแนน 
3. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้   
โครงการที่บรรจุในแผน (นับเฉพาะปี 2564) จ านวน 163 โครงการ น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.81  และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
สามารถน าโครงการไปด าเนินการได ้จ านวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.13 ของโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (นับเฉพาะปี 2563) 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  214.50  คะแนน   

เนื่องจากมีการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 53 โครงการจากโครงการทั้งหมด 163
โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 33.13 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยนับเฉพาะปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรมเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และมี
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 7 โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการจากแผนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ ก็มีสาเหตุจาก
งบประมาณที่มีจ ากัดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะ   
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เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2563 ให้
เคร่งครัดเป็นไปตามแผนด าเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ด าเนินการ สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดย
อาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความ
ต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนต าบลนาพรุในเรื่องนั้นๆด้วย 

4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.1  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ปัญหาภัยแล้ง วาตภัย และ
อุทกภัย เป็นต้น 

4.2  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ  
เล่นการพนัน ไม่มีอาชีพเสริม รวมกลุ่มกันยาก ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้างเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  มีปัญหาน้ า
หลากน้ าท่วมในฤดูมรสุม   

5. การตดิตามคณุภาพแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ประเมินได้คะแนน 80.00 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทอง ประเมินได้คะแนน 84.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
6.  ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มดีังนี ้

ปัญหา 
(1) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอทั้งในล าคลองและระบบประปาของอบต. 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล มีสถานที่และอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(1) ไม่สามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าในพื้นที่ เช่น คลองส่งน้ ามาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได ้ 
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานไม่มีทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัตงิาน 
ข้อเสนอแนะ  
(1) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า และช่วยกันดูแลระบบประปา 
(2) ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหรือจัดให้มีเจา้หน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง 

7. ปญัหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  มีดังนี้ 
 ปญัหา 

1) ขาดการรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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2) ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความร่วมมือในการเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนร้องขอ  ส่งข้อมูลล่าช้า ต้องมีการเร่งรัดทวงถาม ไม่เป็นไปตามก าหนดที่วางไว้ 
 อุปสรรค 

1) องค์การบรหิารส่วนต าบลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
2) องค์การบรหิารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
2) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ได้มากว่าร้อยละ 

90 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น.   
3) หัวหน้าส่วนราชการควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และสรุป

ข้อมูลส่งแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่ก าหนด 
8. สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทอง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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