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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลไชยราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ป๎จจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับป๎จจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีป๎ญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป๎ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบป๎ญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นป๎ญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยป๎ญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช (รอบเดือนเมษายน) หน้า 2 
 

ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีป๎ญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดป๎ญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี ้

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนป๎ญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล    
ไชยราช หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
ไดก้ าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
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มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช         
มีอ านาจหน้าทีใ่นการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

ผู้บริหาร   
อบต.ไชยราช 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ไชยราช 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร   
อบต.ไชยราช 

 

สภา อบต.   
ไชยราช 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร   
อบต.ไชยราช 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลไชยราช/อบต.
ไชยราช ทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราชอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ไชยราช 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช     
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอบางสะพานน้อยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบป๎ญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  การประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธี คือ  

  วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะ
ด าเนินการกับทุกโครงการ  

  วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

  1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช   

  2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป  

  วิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 
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ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามผลการด าเนินงาน จะด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นหรือ
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด หรือขณะ
ด าเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ ป๎ญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาก าหนด บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนตุลาคม เพ่ือสรุป
น าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
ในที่สุด 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนป๎จจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีป๎ญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ป๎จจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพป๎ญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นป๎จจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราชเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไชยราช/องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

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

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

      "เป็นต าบลที่น่าอยู่   มุ่งเน้นการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารงานเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟูา ประปา และแหล่งน้ า 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ  

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้
มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
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5.เพ่ิมขีดความสามารถในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด ตลอดจนการปูองกันและดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ปุา
ไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณสุขในชุมชน  

6.สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นเลิศท้ังในด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนด้านต่างๆ 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรที่สามารถยอมรับได้ 

1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
1.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
1.6 ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น  
 2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน  

2.2 พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟูาและระบบประปา 
2.3 พัฒนาแหล่งน้ า บ ารุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ าในต าบล 
2.4 ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้  
  คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5 การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในชุมชน 
3.6 ส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
3.7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
3.8 พัฒนาระบบปูองกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.9 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต   

      และทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
3.10 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก  

  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน 
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 4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
          4.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
          4.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพรายได้และการผลิต 
          4.3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
           4.4 ให้ความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขป๎ญหาผลผลิตทาง    
       การเกษตรและกสิกรรม 
           4.5 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกขั้นตอน 
           4.6 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม และการดูแล 

  ราคาผลิต 
          4.7 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
          4.8 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล 
  งานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ 
          4.9 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและ 
  หน่วยงานอื่นๆ 
          4.10 การสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นและภาคเอกชน ในการ 
   พัฒนาการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
     5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
          5.2 การสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการ 
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5.3 การจัดการระบบน้ าเสียและขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 
     6. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
          6.1 การพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค 
   ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
         6.2 การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและ 
  สร้างความสามัคคีตามแนวทางสมานฉันทแ์ละการปกปูองสถาบัน  
          6.3 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับ 
   มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 
         6.4 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงานและการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
         6.5 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
          6.6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
          6.7 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศ 
  โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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    6.8   การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพ่ือการบริการประชาชนให้มี 
           ประสิทธิภาพ 

           6.9    การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
            6.10  แนวทางการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนและชายฝ๎่งทะเล 

 
ง. การวางแผนพัฒนา 

     องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟ๎งป๎ญหา  และความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิน่สี่ปี ต่อไป   

 
     อบต.ไชยราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
129 โครงการ งบประมาณ 83,514,800.00 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (เฉพาะปี พ.ศ. 
2561) 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิป๎ญญาท้องถิ่น 27 12,300,000.00 

2.การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 26 19,904,800.00 

3.การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติ 28 11,900,000.00 

4.ส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การผลติและการท่องเที่ยวในชุมชน 13 2,650,000.00 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 30,910,000.00 

6.การพัฒนาระบบบริหารงานใหม้คีวามเป็นเลิศ 23 5,850,000.00 

รวม 130 83,514,800.00 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 
30,993,100 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 15 10,457,800.- 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น  12 5,957,000.- 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  17 11,729,600.- 

ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 5 510,000.- 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 80,000.- 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 18 2,258,700.- 

รวม 70 30,993,100.- 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ไชยราช มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่1 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา 
 

1,365,800.00 

2. ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

472,000.00 

3. พัฒนาประสิทธิภาพครูผูดู้แลเดก็อนุบาลและปฐมวัย   
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
 

50,000.00 

4. วันผู้สูงอายุและกิจกรรมวันกตญัํ ู ส านักงานปลัด  
 

50,000.00 

5. วันลอยกระทง กองการศึกษา 
 

40,000.00 

6. โครงการงานประเพณสีลากภัตและของดีบางสะพานน้อย กองการศึกษา 
 

40,000.00 

7. ส่งเสรมิกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กองการศึกษา 
 

60,000.00 

8. ส่งเสรมิกิจกรรมวันส าคัญของชาต ิ ส านักงานปลัด  
 

100,000.00 

9. ส่งเสรมิการปฏิบัติธรรม กองการศึกษา 
 

20,000.00 

10. การแข่งขันกีฬาต่างๆของ อบต.ไชยราช กองการศึกษา 
 

300,000.00 

11. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา 
 

40,000.00 

12. วันเด็กแห่งชาต ิ กองการศึกษา 
 

200,000.00 

13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรยีน กองการศึกษา 
 

2,900,000.00 

14. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษา 
 

4,800,000.00 

15. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 
 

1,556,800.00 

รวม 15  โครงการ 10,457,800.- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อกบ - เขากระทุ้งฟูา หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 

กองช่าง  700,000.00 

2. โครงการต่อเติมถนนคอนกรตีสาย เพชรเกษม-บ่อกบ    
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 

กองช่าง  354,800.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล.สายบางเจรญิ - ทองอินทร์ ซอย 3 
หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ 

กองช่าง  700,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบกระพงษ์ หมู่ที่ 4           
บ้านทองอินทร์ 

กองช่าง  700,000.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล.สายฝุายนา - เขาแดง หมู่ที่ 5      
บ้านหนองหิน 

กองช่าง  700,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล.สายรพช.- ยายแม้น หมู่ที่ 6      
บ้านหมากผู ้

กองช่าง  700,000.00 

7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในเขต ต าบลไชยราช กองช่าง  700,000.00 

8. ก่อสร้างคลอง ห้วย สระน้ า อ่างเก็บน้ าและเขื่อนกัก  
เก็บน้ าในต าบลไชยราช 

กองช่าง  432,200.00 

9. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายถนนลูกรังในเขต 
    ต าบลไชยราช 

กองช่าง  600,000.00 

10. จัดซื้ออุปกรณ์งานประปา กองช่าง  120,000.00 

11. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาส าหรับงานประปา กองช่าง  20,000.00 

12. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟูารายทางสาธารณะ 
     ภายในเขตต าบลไชยราชและอาคารส านักงาน อบต. 

กองช่าง  230,000.00 

รวม 12  โครงการ 5,957,000.- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงการ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจาก 
    สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณไ์ว้ล่วงหน้า 

ส านักงานปลัด   200,000.00 

2. โครงการปูองกันและแกไ้ขป๎ญหาการมีเพศ 
   สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

กองสาธารณสุข  20,000.00 

3. โครงการปูองกันและแกไ้ขป๎ญหายาเสพติด ส านักงานปลัด   50,000.00 

4. จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์กูภ้ัย/กู้ชีพและ 
    บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

กองสาธารณสุข/ 
ส านักงานปลัด  

 30,000.00 

5. ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. และชุดหนึ่งต าบลหนึ่ง 
    ทีมกู้ภัย (OTOS) 

ส านักงานปลัด   50,000.00 

6. โครงการ อปพร.สญัจร ส านักงานปลัด   20,000.00 

7. ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมภายใต้ภารกิจถ่ายโอน
ด้านการควบคมุไฟปุาและการอนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาและ
การแก้ไขป๎ญหาในสถานการณเ์ร่งด่วนท่ีไมไ่ด้
คาดการณ์ไวล้่วงหน้า 

ส านักงานปลัด  
 

 20,000.00 

8. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักงานปลัด   7,209,600.00 

9. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักงานปลัด   1,920,000.00 

10. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ส านักงานปลัด   120,000.00 

11. ปูองกันและควบคมุการระบาดของโรคชนิด 
     ต่างๆ ในชุมชน 

กองสาธารณสุข  20,000.00 

12. ปูองกันและควบคมุโรคเอดส์ในชุมชน กองสาธารณสุข  20,000.00 

13. ปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออกและโรคที ่
     เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะ 

กองสาธารณสุข  60,000.00 

14. ปูองกันและควบคมุโรคไข้มาลาเรีย กองสาธารณสุข  60,000.00 

15. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ส านักงานปลัด   1,800,000.00 

16. ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า ส านักงานปลัด   100,000.00 

17. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานปลัด  30,000.00 

รวม 17  โครงการ 11,729,600.00.- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 

1. การอบรมส่งเสรมิพัฒนาฝมีือแรงงาน ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีตามอ านาจหน้าที ่

ส านักงานปลัด  
 

40,000.00 

2. การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด  
 

180,000.00 

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ส านักงานปลัด   150,000.00 

4. งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงาน กาชาดประจ าป/ีงานส่งเสริม การท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

ส านักงานปลัด  40,000.00 

5. โครงการปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ส านักงานปลัด  
 

100,000.00 

รวม 5  โครงการ 510,000.00- 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสรมิปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุง 
    ทัศนียภาพในต าบล 

ส านักงานปลัด  

 

10,000.00 

2. บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ กองสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

3. โครงการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควบคมุและลดมลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 

 

30,000.00 

รวม 3  โครงการ 80,000.00.- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาศักยภาพการบรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัด  
 

27,000.00 

2. บูรณาการการจดัท าและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

ส านักงานปลัด  
 

50,000.00 

3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูน้ าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 
   อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด  รายได้จัดเก็บเอง 450,000.00 

4. พัฒนาบุคลากร อบต. ส านักงานปลัด   400,000.00 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
   พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด   250,000.00 

6. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ส านกังานและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศในการปฏิบตัิงานของ อบต. 

ส านักงานปลัด   20,000.00 

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต.ไชยราช ส านักงานปลัด   20,000.00 

8. บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ของ อบต. ส านักงานปลัด   595,300.00 

9. พัฒนาประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง  100,000.00 

10.ประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการเสยีภาษีและ 
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

กองคลัง  50,000.00 

11. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและเผย 
     แพร่ข่าวสารของ อบต. และปาูยประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ส านักงานปลัด   30,000.00 

12. จัดซื้อคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 
     การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด   88,900.00 

13. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการบริการ  
     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ส านักงานปลัด   75,000.00 

14. ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน ส านักงานปลัด   20,000.00 

15. โครงการวันท้องถิ่นไทย ส านักงานปลัด   50,000.00 

16. รณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนรว่มกันปกปูองสถาบัน 
     ที่ส าคัญของชาติตามแนวทางสมานฉันท์ 

ส านักงานปลัด  
/กองศึกษา 

 50,000.00 

17. ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตัง้ต่างๆ ส านักงานปลัด  300,000 

18. ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านในต าบลไชยราช 

ส านักงานปลัด  32,500.00 

รวม 18 โครงการ 2,258,700.- 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ (รอบเดือนเมษายน) 

   อบต.ไชยราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ จ านวนเงิน 3,824,030 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 3,392,030 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
       

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

0 0 0.00 

2.การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค
ในท้องถิ่น 

4 2,143,000.00 1,711,000.00 
ค้างจ่าย 1 โครงการ 

3.การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติ 3 1,470,200.00 1,470,200.00 

4.การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยว 
  ในชุมชน 

0 0 0 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 

6.การพัฒนาระบบบริหารงานใหม้คีวามเป็นเลิศ 4 210,829.85 210,829.85 

รวม 11 3,824,029.85 3,392,029.85 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไชยราช  (1 ตุลาคม 2560 –  5 เมษายน 2561) มีดังนี ้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
 
 

โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบ  

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลา 

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อกบ -             
เขากระทุ้งฟูา  หมูท่ี่ 1 บ้านไชยราช 

 700,000.00 678,500.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ 
ธุรกิจ 

28/02/2561 60 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการตอ่เติมถนนคอนกรีตสาย        
เพชรเกษม-บ่อกบ หมูท่ี่ 1 บ้านไชยราช 

 354,800.00 354,000.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ 
ธุรกิจ 

16/02/2561 60 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบกระพงษ์        
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร ์

 700,000.00 678,500.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ 
ธุรกิจ 

06/03/2561 60 

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างคลอง ห้วย สระน้ า อ่างเก็บน้ า   
และเขื่อนกกัเก็บน้ าในต าบลไชยราช 

 432,200.00 432,000.00 หจก.พี.จี.สหการณ ์ 29/03/2561 60 

5 ยุทธศาสตรก์ารสังคม     
และคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  7,209,600.00 588,100.00 อบต.ไชยราช 09/10/2560 1 

  587,100.00 อบต.ไชยราช 06/11/2560 1 

6 ยุทธศาสตรก์ารสังคม     
และคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ  1,920,000.00 139,200.00 อบต.ไชยราช 09/10/2560 1 

  140,800.00 อบต.ไชยราช 06/11/2560 1 

7 ยุทธศาสตรก์ารสังคม     
และคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส ์  120,000.00 7,500.00 อบต.ไชยราช 09/10/2560 1 

  7,500.00 อบต.ไชยราช 06/11/2560 1 

8 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
ระบบบริหารงานให้ม ี   
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาบุคลากร อบต.  400,000.00 2,120.00 นายประทีป ท่ังศรี 23/11/2560 1 

  1,120.00 นายสุวรรณ สิมมา 23/11/2560 1 

9 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
ระบบบริหารงานให้ม ี   
ความเป็นเลิศ 

บ ารุง รกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของอบต.  595,300.00 390.00 นายวิวา พวงค า 20/11/2560 1 

  1,000.00 นายพยนต์ พิจารณ์ 06/11/2560 1 

  23,112.00 นายธิรวัฒน สุดจันทร์ 10/11/2561 1 

  300.00 นายจิรวัฒน์ กันถาวร 05/10/2561 1 

  200.00 นายจิรวัฒน์ กันถาวร 06/10/2560 1 

  950.00 นายจิรวัฒน์ กันถาวร 30/10/2560 1 

  24,182.00 นายธิรวัฒน สุดจันทร์ 02/11/2560 1 

  1,200.00 นายสมเกียรติ ตาทอง
ศรี 

21/11/2560 1 

  3,000.00 นายอนุชา บุญชาญ 01/11/2560 1 

  2,690.00 นายอนุชา บุญชาญ 10/11/2560 5 
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  3,189.67 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 

03/10/2560 1 

  300.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 08/11/2560 5 

  4,090.00 นายทวีศักด์ิ กิระวิทยา 10/11/2560 5 

  7,898.74 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 

05/10/2560 1 

  880.00 นายวิวา พวงค า 18/10/2560 1 

  780.00 นายวิวา พวงค า 07/11/2560 1 

  700.00 นางอิสรีย์ ผลชู 13/11/2560 5 

10 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารและ
การบรกิารอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 75,000.00 4,387.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

11/10/2560 1 

  2,568.00 บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

11/10/2560 1 

  2,568.00 บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

09/11/2560 1 

  4,387.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

09/11/2560 1 

  18,817.44 บริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

29/11/2560 1 

11 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

โครงการเตรียมความพรอ้มและสนับสนุน
การจดังานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 100,000.00 100,000.00 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบางสะพานน้อย 

11/10/2560 1 

 
 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 อบต.ไชยราช บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รอบเดือนเมษายน) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาทอ้งถิน่ 
 

27.0 12.30 15.0 10.46 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 26.0 19.90 12.0 5.96 4.0 2.14 3.0 1.71 3.0 1.71 

3.ยุทธศาสตรก์ารสังคมและคุณภาพชีวิต 28.0 11.90 17.0 11.73 3.0 1.47 3.0 1.47 3.0 1.47 

4.ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 13.0 2.65 5.0 0.51 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.0 30.91 3.0 0.08 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารงาน     
ให้มีความเป็นเลิศ 26.0 5.85 18.0 2.26 4.0 0.21 4.0 0.21 4.0 0.21 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและป๎ญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1  เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ......ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.......เช่น 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์............................................สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่.......................................ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการในเรื่อง...........................................ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด............และ
จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่า................................ตามยุทธศาสตร์ที่..............................ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่............................. 
      2).....................................................................................................  
      3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ............................................ 
      4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม..................................................  
      5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม........................................... 
      6) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา........................................... 
      7) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อม......................................... 

ฯลฯ 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ......ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย  
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เช่น 
      1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า.....................................ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน...................................และ.................... ..
เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์................................โดยก าหนดโครงการ....... ...........จ านวน...........ปรากฏใน
แผนงาน....................และพบว่าจ านวนโครงการ....................โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ...............ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
      2) ................................................................................................................. ............. 

ฯลฯ 
  
    2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1) วิสัยทัศน์  
      …….เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนจริงจากโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น....... 
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      2) ยุทธศาสตร์ 
      …….เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสอดคล้องกับ
ป๎ญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น........   
      3) เปูาประสงค ์
      …….เป็นการอธิบายเปูาประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสอดคล้องกับ
ป๎ญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเปูาหมาย จ าเพาะเจาะจง........ 
      4) ตัวชี้วัด  
      …….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      5) ค่าเปูาหมาย 
      …….เป็นการอธิบายค่าเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริง
และจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      6) กลยุทธ์ 
      …….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ได้ส าเร็จอย่างไรหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได้อย่างไรที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     …….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมี
ความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จ าเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น             
ที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     …….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ผลแห่งความส าเร็จนั้นคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่ก าหนดหรือวางแผนไว้หรือไม่ 
อย่างไร........ 
 
    2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      ……เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด้วย...... 
      1) SWOT Analysis 
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง
อธิบาย.......... 
      ............................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................................  
      2) Demand Analysis (Demand & Supply)    
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
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      ………..มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) 
อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคป๎จจุบัน.... 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
      3) Global Demand  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
      ……..….อธิบายถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาล
เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization     ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global …. 
อธิบาย.......... 
      .................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
      4) Trend  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง 
      ...........อธิบาย Trend Trend  อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย 
คนในท้องถิน่จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. ............... 
      5) Integration 
       ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ด าเนินการ ไม่ต้อง
อธิบาย..........  
      ………….อธิบาย Integration การรวมเข้าเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน  การผสม
กลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี ่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ ที ่ส าคัญของการพัฒนาท้องถิ ่น จะส าเร็จได้เมื ่อ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการด าเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์  ท าให้
เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจ านวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น.... 
      .................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... ........................................ 

.................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ ......... 

.................................................................................................................................................................................  
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด..... 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

        
        
        
        
        
        
        

 รวม   
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน................โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด...................โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.................โครงการ ด าเนินการจริง...................โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ............ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์/จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ...ฯลฯ) 
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   2.2  เดือนเมษายน 2561-30 กันยายน 2561 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   3.2  ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
     3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    3.2.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
    3.2.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
    3.2.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
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    3.2.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)  
    3.2.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
    3.2.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
    3.2.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์       5   
 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   

รวมคะแนน  100   
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................... ............................. 
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล................................. ..................................................................... 
  3) พบว่า...................................................................................................................... ........ 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2    

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2    

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2    

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ป๎ญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ป๎ญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3    

รวม 20    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2    

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1    

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ป๎ญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2    

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

2    

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า   หน้า 37 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในป๎จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2    

2.7 สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอป๎ญหา 
ค้นหาสาเหตุของป๎ญหาหรือสมมติฐานของ
ป๎ญหา แนวทางการแก้ไขป๎ญหาหรือวิธีการ
แก้ไขป๎ญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขป๎ญหา 

2    

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2    

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปป๎ญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1    

รวม 15    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นป๎ญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  และ เ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10    

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5    
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.. 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5    

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5    

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า รจั ดท า โ คร งการพัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5    
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5    

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10   

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขป๎ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   

 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเดน็...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 

  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด..... .......คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
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  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ 
ได้คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมด
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน....
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

  6) พบว่า ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ป๎จจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10    

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 
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4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขป๎ญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 
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5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
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Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ป๎จจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขป๎ญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
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พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5    

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5    

 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด

5    
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ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5    

รวม 65    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    
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- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ป ี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี    

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
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5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม   

 
 
 
 
 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1) ............................................................................................................................. ......................... 
.................................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
  2) ....................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... .............................................................. 
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............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................................ ..................................... 
  3) ........................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................ ..................................... 
.................................................................................................................................................................................  
  4) ............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................. ....................................................................................  
........................................................................................................................................................................... ...... 
  5) ............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................. ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  6) .................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.1 แผนงาน..... 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิ ต..หรือ...ที่ได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ............ ......................พ้ืนท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็ นร้อยละ............ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการจริง ได้ผลผลิตของ
โครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได้จริง ๆ........) จ านวน..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
  4) พบว่า ................................................................................................................................................................................................................ 
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    3.2.2 แผนงาน..... 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... 
  2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า   หน้า 57 
 

4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

  4.1 แผนงาน ..... 
    4.1.1 โครงการ .....    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       

    4.1.2 โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

       

  4.2 แผนงาน ..... 
    4.2.1 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 
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    4.2.2 โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

       
 
  4.3 สรุปโครงการทั้งหมด   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม     
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  1) โครงการที่ 1 โครงการ..............................................กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลจากโครงการจ านวน................คน/ครัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได้ รายได้ 
ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได้รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุจ านวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจ านวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ) 
   -ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี)  เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
             5       มากสุด 
             4  มาก 
             3  ปานกลาง 
             2  น้อยหรือน้อยมาก 
             1  ปรับปรุง 
  -ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
  2) พบว่าโครงการที่ประสบผลส าเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance  indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึง
ความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได้จริง....) 
  3) อธิบายถึงโครงการที่ด าเนินการจริง ได้ด าเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่และผลกระทบ (Impact) แต่ละโครงการ 
  4) ............................................................................................................................................... 
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5. ผลการด าเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ล าดับ โครงการ ก าหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
........................................................................................................................................................... ...................... 
.................................................................................................................................................................................  
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
 ......................................................................................................................................................... ....................... 
.................................................................................................................................................................................  
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   (เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ต่ ากว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน..ฯลฯ..)… 
........................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
  6.4 เวลา (Time)  
    (เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่าง
ไร...ฯลฯ..) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................... .......................................................................................................................
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    (..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร…)……………………………… 
................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................ 
  6.5 การวัดผล 
    (...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs)…. 
........................................................................................ ........................................................................................  
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    (ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอ านาจหน้าที่หรือสภาพพ้ืนที่ที่เกิดข้ึนจริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต)...............………….. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................................................. .................... 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1..................................................  
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
   ฯลฯ 
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ ว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....  
   .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
..................................................................................................................................................... ............................ 

 

  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เปูาหมาย........................................................... 
    1.2.2 เปูาหมาย...........................................................  
    1.2.3 เปูาหมาย...........................................................  
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุ่มเปูาหมายที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน คล้ายกัน เพื่ออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่
สามารถด าเนินการได้.... 
   ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 

 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
    ……............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 
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   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน 
(Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคป๎จจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 

   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็น
สากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …............................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
   …............................................................................................................................................ .... 
....................................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................................. 
 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : 
KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า   หน้า 64 
 

 
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นป๎จจัยภายในและป๎จจัยภายนอก        
การเสนอป๎ญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี      
ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   
จึงต้องใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด. ..จึงควรน าเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือหน่วยงานอ่ืนมาใช้ ขอใช้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ควรน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน พร้อมเสนอ
แนวทางการแก้ไข.... 
  ….น าข้อ 1.3 มาประกอบข้อเสนอแนะด้วย.... (1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
  ................................................................................................................................................... ........ 
....................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... ............................. 
.................................................................................................................................................................................  
ข้อควรจ า 
ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ไว้ให้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านก็แก้ไขให้เป็นหน่วยงานของท่าน หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีขีดเส้นใต้ไว้ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน
ในหน่วยงานของท่านท่ีเป็นจริง 
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