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พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
 
                                                           
กำร 

บทน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
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ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ต่างกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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  3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล เสาธง 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ดังนี้  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน   
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกก็ได ้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)  

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 



คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน  
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบการด าเนินการเป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้า
เกิดข้ึนหรือไม ่
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้ อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเสาธง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

1) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่าง ๆ)   

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
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9) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ 
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
 “ พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง บริการสาธารณะ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” 

ยุทธศำสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้ำประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนหันมาสนใจการออกก าลังกาย มีความสมัครสมานสามัคคี ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมกันในชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรม 
2) เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการจัดสวัสดิการส่งเสริ มการ

ประชาสงเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดีในหมู่ประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุในต าบล 
3) เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ และยาเสพติด 
4) เพื่อให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ และส่งเสริมศาสนาตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และมีการจัดหาสนามเด็กเล่น 
5) เพ่ือให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่มีความสะดวก เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยบูรณาการการ

บ ารุงรักษาทางหลักท่ีเป็นส่วนเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียง 
6) เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปการ อาทิการไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศั พท์ เพ่ือความ

สะดวกสบายและอยู่ดีกินดีของประชาชน 
7) ประชาชนในต าบลมีอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท า 

สนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ 
8) เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
9) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการเมือง การปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10) เพ่ือให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา 
11) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น  

 

ส่วนที่ 2 
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12) มีการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุม 
13) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือความโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
    1) จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน  
    2) จ านวนระบบสาธารณูปการ อาทิ การไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์ เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
และท าการเกษตร 
    3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4) จ านวนพื้นที่แหล่งน้ า ป่าไม้มีเพ่ิมข้ึน และมีความอุดมสมบูรณ์ 
    5) จ านวนประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ  
    6) จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 7) จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา และกีฬา วัฒนธรรมและประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
          8) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          9) จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 
ค่ำเป้ำหมำย 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  ความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 
 2. เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้งต าบล  
 3. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร 
 4. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบจราจร 
 5. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบประปา บาดาลให้มีมาตรฐาน 

2) ด้านการศึกษา และศาสนา 
 1. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปในขบวนการผลิต ขาย เสพ 
เพราะมีครอบครัวที่เป็นสุข และอบอุนอยแูลว 
    2. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และได้รับบริการด้าน
กีฬานันทนาการอย่างทั่วถึง 

   3. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
  4. เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้มีช่องทางและแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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3) ด้านสุขภาพอนามัย สาธารณสุข 
  1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4) ด้านการพัฒนาความสงบสุขของประชาชน 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

5) ด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ 
3. ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง 
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพ 

ที่สมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ 
ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบล 

7) ด้านพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เยาวชน และประชาชน มีจิตส านึก และตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 
8) ด้านการเมืองและการบริหาร 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
2. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
3. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
4. สร้างความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค 
  2) การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ าเพ่ือการเกษตร 
 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
 5) การบริหารน้ าอย่างเป็นระบบ 
 6) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
 7) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
 9) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 10) ส่งเสริมงานด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 11) การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 12) การพัฒนาขีดสมรรถนะ และความสามารถในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 13) ส่งเสริมการมีบทบาท การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 14) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย และบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ 
 3) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พ่ึงตนเอง 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ การติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลเสาธง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ได้คะแนนรวมร้อยละ 92 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนน  
(อบต.เสำธง) 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 4 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 4 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
     3.7 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ (5) 4 
     3.8 แผนงาน (5) 4 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 92 
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ประเด็นกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้งฯลฯ 

 
20 
(3) 

 
 
3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 3 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
3 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 
 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 (3) 3 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

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

(3) 3 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  

(5) 4 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อง
โยงดังกล่าว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 92 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
ได้คะแนนรวมร้อยละ 85 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนน  
(อบต.เสำธง) 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 52 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 4 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 4 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

(5) 4 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 
รวมคะแนน 100 85 
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ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

3. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10 8 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณการ (Integration) กับ 

10 8 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

  

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 
4 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

(5) 5 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 4 
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5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความเหลื่อม
ล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 4 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรื อ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลดับของ
ความส าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 85 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 218 149,327,500 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 273 35,512,900 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

44 3,185,000 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ 
พาณิชยกรรม 

15 200,000 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 450,000 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20 2,180,000 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 19,050,000 
รวม 592 209,905,400 

 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี  
2560 - 2562 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 185 3,662,500 218 149,327,500 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 177 20,408,580 273 35,512,900 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- - 44 3,185,000 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ 
พาณิชยกรรม 

- - 15 200,000 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

48 3,120,000 8 450,000 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 360,000 20 2,180,000 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 44 5,620,700 14 19,050,000 
รวม 463 33,171,780 592 209,905,400 
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ตารางท่ี 3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ    

  

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
 งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 96 55.49 57,803,700 78.20 

 
กองช่าง 

รวม 96 55.49 57,803,700 78.20 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   2.2 แผนงานการศึกษา 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 
   2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
9 
9  

 10  
 25  
 2 

 
5.20 
5.20 
5.78 
14.45 
1.16 

 
1,487,000 
3,307,080  
 439,000  

 1,865,000  
 46,500 

 
2.01  
 4.47  
 0.59  
 2.52  
 0.06  

 
 
 

ส านักปลัด 
 

                        รวม 55 31.79 7,144,580 9.67 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

10 

 
 

5.78 

 
 

959,000 

 
 

1.30 

 

 
ส านักปลัด 

                        รวม 10 5.78 959,000 1.30  
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 3 1.73 40,000 0.05 

 

 
ส านักปลัด 

                        รวม 3 1.73 40,000 0.05 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1.16 130,000 0.18 

 

 
ส านักปลัด 

รวม 2 1.16 130,000 0.18 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
4 

 
 
 

2.31 
 

 
 

440,000 

 
 

0.60  

 
 
 

ส านักปลัด 

รวม 4 2.31 440,000 0.60 
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3  1.73 7,400,000 

 
10.01 

 
ส านักปลัด 

                        รวม 3  1.73 7,400,000 10.01  
รวมท้ังสิ้น 173 100 73,917,280 100.00  
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนปี พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

ผลการด าเนินงาน 

โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน             
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 96 57,803,700 5 1,567,000 5 1,426,594 

รวม 96  57,803,700 5 1,567,000 5 1,426,594 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต       
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 1,487,000 9 617,000 6 418,395 
2.2 แผนงานการศึกษา 9 3,307,080 5 1,449,790 5 1,089,230 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 10 439,000 5 205,500 1 103,560 
2.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 25 1,865,000 6 331,500 0 0 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 46,500 1 10,000  0 0 

รวม 55 7,144,580 26 2,613,790 12 1,611,185 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

     

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 959,000 7 374,000 2 9,680 
รวม 10 959,000 7 374,000 2 9,680 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม 

      

4.1 แผนงานการเกษตร 3 40,000 1 20,000 0 0 
รวม 3 40,000 1 20,000 0 0 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      

5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 130,000 1 70,000 1 360 
รวม 2 130,000 1 70,000 1 360 

6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 440,000 4 210,000 3 62,340 
รวม 4 440,000 4 210,000 3 62,340 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 7,400,000 3 3,350,000 1 119,435 

รวม 3 7,400,000 3 3,350,000 1 119,435 
รวม 173 73,917,280 47 8,204,790 24 3,229,594 
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 ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า 

จัดท าสนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 แห่ง 

100,000 55,296.95 44,703.05 กรกฎาคม กองช่าง การก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย สามารถใช้
งานได้ 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
โรงเรียนวัดทางกลาง 

จัดท าสนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 แห่ง 

100,000 55,296.95 44,703.05 กรกฎาคม กองช่าง การก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย สามารถใช้
งานได้ 

ข้อบัญญัติ 

3 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

แบบโครงการ
ก่อสร้าง 

290,000 239,000 51,000 กันยายน กองช่าง ออกแบบโครงการ
ก่อสร้าง 15 โครงการ 

ข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ า (ทรง
แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 
เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
จ่ายน้ า 

จ านวน 1 แห่ง 

848,000 848,000 848,000 พฤศจิกายน กองช่าง ก่อสร้างหอถังเหล็ก
จ่ายน้ าสามารถใช้
งานได้ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

5 โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ า  
หมู่ที่ 2 ต.เสาธง 

เสริมขยายคันดินสูบ
น้ า จ านวน 1 แห่ง 

229,000 229,000 229,000 กันยายน กองช่าง ขยายคันดินสูบน้ า
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 จัดประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน จัดประชุมประชาคม 20,000 3,585 16,415 พฤษภาคม ส านักปลัด การประชุมประชาคม
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

130,000 6,060 123,940 สิงหาคม ส านักปลัด จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเรียบร้อย 
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการสร้าง
ความรู้รักสามัคคี
ของประชาชน 

30,000 360 29,640 สิงหาคม ส านักปลัด จัดกิจกรรมแข่งขัน
ฟุตบอล ส่งเสริม
ความสามัคคี 
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

4 โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ บริการประชาชน
นอกสถานที่ 

10,000 7,860 2,140 สิงหาคม ส านักปลัด ออกหน่วยบริการ
ประชาชน ณ 
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า 

ข้อบัญญัติ 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

50,000  10,530 39,470 ตุลาคม -
สิงหาคม 

ส านักปลัด โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย  

ข้อบัญญัติ 

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

390,000  390,000 0 กุมภาพันธ์ กองคลัง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ครอบคลุม 

ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 



-30- 
 

ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

               ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรัฐพิธี จัดโครงการรัฐพิธี 300,000  36,310 263,690 ตุลาคม -
สิงหาคม 

ส านักปลัด งานรัฐพิธี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

50,000  14,280 35,720 กันยายน ส านักปลัด จัดโครงการอบรม
วินัยจราจรและอบรม
ยาเสพติด 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษา 

จัดโครงการส่งเสริม
การศึกษา 

50,000  5,410 44,590 กรกฎาคม ส านักปลัด จัดโครงการเตรียม
ความพร้อมรับมือ  
Covid-19 

ข้อบัญญัติ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 

177,790  177,790 0 พฤศจิกายน  ส านักปลัด อาหารกลางวันและ
วัสดุการเรียนของ 
ศพด. 

ข้อบัญญัติ 

5 โครงการอาหารกลางวัน  อาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน  

๒ แห่ง 

872,000  855,440 16,560 พฤศจิกายน  ส านักปลัด อาหารกลางวันของ 
รร.วัดเสาธงและวัด
ทางกลาง 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า/ท าหมัน ตามปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

ฉีดป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ท าหมันประชากร

สุนัขและแมว 

104,000 103,560 440 มีนาคม ส านักปลัด ลดการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า และลด
อัตราการเกิดและ
ควบคุมประชากรสุนัข
และแมว 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการออกตรวจร่วม อปพร.ของ อบต. จัดหน่วยออกตรวจ
ร่วม อปพร. 

10,000 360 9,640 เมษายน ส านักปลัด มีการตั้งด่านตรวจ ข้อบัญญัติ 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จุดบริการประชาชน
ทางถนนเพ่ือลด

อุบัติเหตุ 

100,000 9320 90,680 ธันวาคม
เมษายน 

ส านักปลัด มีจุดบริการประชาชน
ทางถนนเพ่ือลด
อุบัติเหตุในช่วง
วันหยุดยาว 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

70,000 360 69,640 กันยายน ส านักปลัด กิจกรรมปลูกต้นไม้
จ านวน 50 ต้น ณ  
วัดเสาธงเก่า 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ
เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 

จัดแข่งขันกีฬา  
สร้างความสามัคคี 

ในหมู่บ้าน 

30,000 18,060 11,940 กุมภาพันธ์ ส านักปลัด การจัดแข่งขันกีฬา 
สร้างความสามัคคี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ 

100,000 4,280 95,720 กรกฎาคม ส านักปลัด จัดกิจกรรมเข้าพรรษา
ถวายเทียน 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก อุดหนุนงานมรดก
โลก 

40,000 40,000 0 ธันวาคม ส านักปลัด สนับสนุนเงินในการ
จัดงานมรดกโลก 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปี 2563 

              ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.เสาธง พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

150,000 119,435 30,565 กุมภาพันธ์ ส านักปลัด โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางท่ี 6  ผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ.2563 
                

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปงีบประมาณ 2563) 

ตั้งงบประมาณ/ 
จ่ายขาดสะสม 

โครงการที่ 
ด าเนินการแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     96 55.49 5 2.89 5 2.89 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 31.79 26 15.03 12 6.94 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 5.78 7 4.05 2 1.16 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนและพาณิชยกรรม 

3 1.73 1 0.58 0 0 

5.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1.16 1 0.58 1 0.58 

6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 2.31 4 2.31 3 1.73 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 3 1.73 3 1.73 1 0.58 
รวม 173 100.00 47 27.17 24 13.87 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 173 โครงการ 
1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 173 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โครงการทีต่ั้งงบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 24 โครงการ 
    3.1 โครงการที่ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 13.87 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 โครงการที่ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 51.06 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณปี 2563 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โครงการปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย

ประจ าส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ไม่สามารถน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ประสบปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีก
หลายๆแห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับ
โดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  

ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุง
อะไรในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งาน ต่างๆ 
รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่
แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/ 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่จัดท าแผน  
เพ่ือให้มีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณ เพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการเกี่ยวกับ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


