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คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาธง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
 
                                                           
การ 

บทนํา 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอํานาจหน้าที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง    
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ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย
ต่างกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) 
สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 



-3- 
 

  3.เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบลเสาธง 
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ดังน้ี  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)  

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน 
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

ขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบการดําเนินการเป็นไปตามห้วง
เวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้า
เกิดขึ้นหรือไม่ 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (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 การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลเสาธง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
1) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

3) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

5) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6) ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

7) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลต่าง ๆ)   

8) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ี
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
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9) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ 
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง 
 “ พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง บริการสาธารณะ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนหันมาสนใจการออกกําลังกาย มีความสมัครสมานสามัคคี ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมกันในชุมชน ร่วมกันทํากิจกรรม 
2) เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการจัดสวัสดิการส่งเสริมการ

ประชาสงเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดีในหมู่ประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุในตําบล 
3) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ และยาเสพติด 
4) เพ่ือให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ และส่งเสริมศาสนาตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และมีการจัดหาสนามเด็กเล่น 
5) เพ่ือให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่ีมีความสะดวก เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยบูรณาการการ

บํารุงรักษาทางหลักที่เป็นส่วนเช่ือมโยงกับหมู่บ้าน และตําบลใกล้เคียง 
6) เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปการ อาทิการไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์ เพ่ือความ

สะดวกสบายและอยู่ดีกินดีของประชาชน 
7) ประชาชนในตําบลมีอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีงานทํา 

สนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ 
8) เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
9) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการเมือง การปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รวมท้ังเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10) เพ่ือให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา 
11) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น  

 

ส่วนที่ 2 
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12) มีการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุม 
13) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือความโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
    1) จํานวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น  
    2) จํานวนระบบสาธารณูปการ อาทิ การไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศัพท์ เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
และทําการเกษตร 
    3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    4) จํานวนพ้ืนที่แหล่งนํ้า ป่าไม้มีเพ่ิมขึ้น และมีความอุดมสมบูรณ์ 
    5) จํานวนประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ  
    6) จํานวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 7) จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา และกีฬา วัฒนธรรมและประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
          8) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          9) จํานวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 
ค่าเป้าหมาย 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงถนน สะพาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านคมนาคมขนส่ง ความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 
 2. เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้งตําบล  
 3. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร 
 4. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบจราจร 
 5. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมรักษาระบบประปา บาดาลให้มีมาตรฐาน 

2) ด้านการศึกษา และศาสนา 
 1. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ไม่่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปในขบวนการผลิต ขาย เสพ 
เพราะมีครอบครัวที่เป็นสุข และอบอุ่นอยู่แล้ว 
    2. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และได้้รับบริการด้าน
กีฬานันทนาการอย่างทั่วถึง 

   3. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนมีจิตสํานึกด้านคุณธรรม 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. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ 
3. ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง 
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพ 

ที่สมบูรณ์ และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ 
ไม่ให้ทําลายต้นไม้ไปมากกว่าน้ี ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในตําบล 

7) ด้านพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เยาวชน และประชาชน มีจิตสํานึก และตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 
8) ด้านการเมืองและการบริหาร 

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

กลยุทธ์ 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค 
  2) การพัฒนาแหล่งนํ้า เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ําเพ่ือการเกษตร 
 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
 5) การบริหารนํ้าอย่างเป็นระบบ 
 6) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
 7) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
 9) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 10) ส่งเสริมงานด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 11) การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 12) การพัฒนาขีดสมรรถนะ และความสามารถในการทํางานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 13) ส่งเสริมการมีบทบาท การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 14) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย และบริหารจัดการนํ้าอย่าง
เป็นระบบ 
 3) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พ่ึงตนเอง 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง 
  การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดําเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดั ง น้ั น  เพ่ื อ ให้ การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์ การบริห ารส่ วน ตํ าบล เสาธง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาธง จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเองจาํนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ันว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การกํากับการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ดําเนนิงาน 

ไม่มี 
การ

ดําเนนิงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มกีารกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้ง   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มกีารกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มกีารกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มกีารกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มกีารอนุมติัและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มกีารจัดทาํบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มกีารกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
 

การติดตามประเมินผลการดําเนนิงาน 
ประจําปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางที่ 1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 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 

 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินย้อนหลัง 

ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาสามปี  
2560 - 2562 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 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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ตารางที่ 3 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จํานวน
โครงการ    

  

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน 
 งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หน่วย 
ดําเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 80 50.96 42,171,700 72.67 

 
กองช่าง 

รวม 80 50.96 42,171,700 72.67 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   2.2 แผนงานการศึกษา 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 
   2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
9 
9 
10 
25 
2 

 
5.73 
5.73 
6.37 
15.92 
1.27 

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

1,865,000 
46,500 

 
2.56 
5.70 
0.76 
3.21 
0.08 

 
 
 

สํานักปลัด 
 

                        รวม 55 35.03 7,144,580 12.31 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
9 

 
 

5.73 

 
 

729,000 

 
 

1.26 

 

 
สํานักปลัด 

                        รวม 9 5.73 729,000 1.26 
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 3 1.91 40,000  0.07 

 

 
สํานักปลัด 

                        รวม 3 1.91 40,000  0.07 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1.27 60,000 0.10 

 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 1.27 60,000 0.10 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
   6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
4 

 
 

2.55 

 
 

440,000 

 
 

0.76 

 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 4 2.55 440,000 0.76 
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 2.55 7,450,000 12.84 

 
สํานักปลัด 

                        รวม 4 2.55 7,450,000 12.84 
รวมทั้งสิ้น 157 100.00 58,035,280 100.00  
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ตารางที่ 4 สรปุผลการดําเนนิงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนปี 2562 การต้ังงบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน             
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 80 42,171,700  - - 7 3,140,000.00 

รวม 80 42,171,700 - - 7 3,140,000.00 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต            
2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 9    1,487,000 9     643,000  4 39,185.00 
2.2 แผนงานการศึกษา 9    3,307,080 8  2,436,200  6 1,602,919.00 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 10       439,000 6     194,000  - - 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25    1,865,000 8     899,000  5 502,620.00 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         46,500 1      10,000  - - 

รวม 55    7,144,580 32  4,182,200  15 2,144,724.00 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

           

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9       729,000 7     455,000  4 68,814.10 
รวม 9      729,000 7    455,000  4 68,814.10 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม 

           

4.1 แผนงานการเกษตร 3         40,000 2      23,000  - - 
รวม 3        40,000 2      23,000  - - 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           

5.1 แผนงานสาธารณสุข 2         60,000 1      30,000  1 30,000.00 
รวม 2        60,000 1      30,000  1 30,000.00 

6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

           

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4       440,000 4     230,000  3 123,760.00 
รวม 4      440,000 4    230,000  3 123,760.00 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี            
7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 4    7,450,000 1 200,000 - - 

รวม 4    7,450,000 - - - - 
รวม   157  58,035,280 47 5,120,200 30 5,507,298.10 
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 ตารางที่ 5  รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562  
               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงอาคารออก
กําลังกายกว้าง 9.80 เมตร ยาว 9.80 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 96.00 ตาราเมตร 
หมู่ที่ 1 ต.เสาธง 

ปรับปรุงอาคารออก
กําลังกาย 

175,000 157,000 18,000 กรกฎาคม กองช่าง การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 4 จุด หมู่ที่ 3 ต.เสาธง กว้าง 4.00 
เมตร (ความยาวรวม 455 ตร.ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1820 ตร.ม.) 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 4 จุด 

1,160,000 829,000 331,000 กันยายน กองช่าง อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 
 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

3. โครงการซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 4 ต.เสาธง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ตานิม 

ซ่อมแซมถนน 500,000 490,000 10,000 มีนาคม กองช่าง การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

4. โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงและต่อเติม
ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เสาธง 

ปรับปรุงและต่อเติม
ศาลาหมู่บ้าน 

500,000 199,000 301,000 มิถุนายน กองช่าง การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ผู้ใหญ่อุดร โฉมยา หมู่ที ่5 ต.เสาธง กว้าง 
3.50 ม. ยาว 370 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1295 ตร.ม. 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

500,000 485,000 15,000 มีนาคม กองช่าง การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ตารางที่ 5  รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562  
              ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายข้าง
บ้านเลขที่ 3) กว้าง หมู่ที่ 5 ต.เสาธง กว้าง 
3.00 ม. ยาว 335 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,005 ตร.ม. 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

500,000 495,000 5,000 มิถุนายน กองช่าง การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

7. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่
ที่ 1 ต.ทางกลาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 680 ม 
สูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 
2,720 ตร.ม. 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 

500,000 485,000 15,000 กรกฎาคม กองช่าง อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ตารางที่ 5  รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562  
              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสง่เสริมคณุภาพชวีิต 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. โครงการรัฐพิธี จัดโครงการรัฐพิธี 470,000 40,770 429,230 เมษายน สํานักปลัด การจัดงานรัฐพิธี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

211,200 211,200 - กุมภาพันธ์ สํานักปลัด การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย ตาม
วัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

13,000 11,125 1,875 กรกฎาคม 
-  

กันยายน 
สํานักปลัด การดําเนินการเป็นไป

อย่างเรียบร้อย 
ข้อบัญญัติ 

4. ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

562,000 446,165 115,835 ตุลาคม 
- 

พฤษภาคม 

สํานักปลัด เด็กได้รับอาหารเสริม
ครบถ้วน 

ข้อบัญญัติ 

5. วัสดุการศึกษา จัดซื้อวัสดุการศึกษา 39,000 17,659 21,341 กุมภาพันธ์ 
- 

สิงหาคม 

สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

6. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน ๒ 
แห่ง 

1,044,000 876,000 168,000 มกราคม สํานักปลัด การดําเนินการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย ตาม
วัตถุประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 

7. โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผน
ชุมชน 

จัดประชุมประชาคม 20,000 19,035 965 พฤศจิกายน
- 

มิถุนายน 

สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 5  รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562 
               ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสง่เสริมคณุภาพชวีิต 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 

จัดกิจกรรม ฯ 140,000 6,680 133,320 กุมภาพันธ์ สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

9. โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที ่ จัดทําโครงการฯ 6,000 5,360 640 สิงหาคม สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

10. โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูล 

จัดทําโครงการฯ 50,000 8,110 41,890 กันยายน สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรี และ
ครอบครัว 

จัดทําโครงการฯ 30,000 6,305 23,695 กันยายน สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 

จัดทําโครงการฯ 200,000 113,110 86,890 กรกฎาคม สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

13. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ของประชาชน 

จัดทําโครงการฯ 30,000 8,000 22,000 สิงหาคม สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

14. 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า/ทําหมัน ตามปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
ทําหมันสุนัขและ
แมวในเขต อบต. 

94,000 75,205 18,795 มีนาคม สํานักปลัด สามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสง่เสริมคณุภาพชวีิต 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

15. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

300,000 300,000 - กันยายน กองคลัง สามารถดําเนินเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 
 

ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนนิการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนนิการ

ผลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดโครงการฯอบรม
และทบทวน อปพร. 

160,000 44,864.35 115,135.65 สิงหาคม สํานักปลัด สามารถดําเนิน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดโครงการฯ 50,000 360 49,640 มิถุนายน 
- 

กันยายน 

สํานักปลัด สามารถดําเนิน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดโครงการฯ 100,000 19,390 80,610 เมษายน สํานักปลัด สามารถดําเนิน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

4. โครงการป้องกันและช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

จัดโครงการฯ 60,000 4,199.75 55,800.25 สิงหาคม สํานักปลัด สามารถดําเนิน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
 

 
ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562 
              ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการฯ 30,000 30,000 - กุมภาพันธ์ 
- 

มิถุนายน 
สํานักปลัด สามารถดําเนินเป็นไป

อย่างเรียบร้อย 
ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจําปี 2562 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณ
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ
เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 

จัดโครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาฯ 

50,000 21,460 28,540 มกราคม สํานักปลัด สามารถดําเนินเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

2. โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดโครงการศาสนาฯ 
(วันสงกรานต์ , 
วันเข้าพรรษา) 

110,000 62,300 47,700 เมษายน 
- 

กรกฎาคม 

สํานักปลัด สามารถดําเนินเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 

3. อุดหนุนส่วนราชการ (มรดกโลก) จ่ายอุดหนุนงาน 
ยอยศยิ่งฟ้า (มรดก
โลก) 

40,000 40,000 - พฤศจิกายน สํานักปลัด สามารถดําเนินเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ข้อบัญญัติ 
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ตารางที่ 6  ผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินประจําปี พ.ศ.2562   
                

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการท้ังหมด 
(ปีงบประมาณ 2562) 

โครงการท่ี 
ต้ังงบประมาณ 

โครงการท่ี 
ดําเนนิการแลว้ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน     80 50.96 - - 7 4.46 
2.ด้านการสง่เสริมคณุภาพชวิีต 55 35.03 32 20.38 15 9.55 
3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 5.73 7 4.46 4 2.55 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทนุและพาณิชยกรรม 

3 1.91 2 1.27 0 0 

5.ด้านการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1.27 1 0.64 1 0.64 

6.ด้านการสง่เสริมคณุธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4 2.55 4 2.55 3 1.91 

7.ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 2.55 1 0.64 0 0 
รวม 157 100 47 29.93 30 19.11 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจําปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จํานวนทั้งสิ้น 157 โครงการ 
1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 157 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โครงการท่ีต้ังงบประมาณประจําปี 2562 จํานวน 47 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 29.93 ของโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
3. โครงการที่ดําเนินการแล้ว จํานวน 30 โครงการ 
    3.1 โครงการท่ีดําเนินการแล้ว คิดเป็นรอ้ยละ 19.11 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 โครงการท่ีดําเนินการแล้ว คิดเป็นรอ้ยละ 63.83 ของโครงการที่ต้ังงบประมาณปี 2562 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมาก แต่ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจํา  

ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ไม่สามารถนําโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
ดังน้ันร้อยละความสําเร็จของโครงการที่ปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท้ังหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ประสบปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีก
หลายๆแห่ง คอืภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จา่ยที่เกิดจากภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับ
โดยเฉล่ียแล้วเพ่ิมขึ้นน้อยมาก  

ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน ว่าควรจะดําเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุง
อะไรในการดําเนินโครงการคร้ังต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี 2562 นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งาน ต่างๆ 
รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่
แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการนําแผนงาน/ 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ีจัดทําแผน  
เพ่ือให้มีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการและงบประมาณ เพ่ือจะนําไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสําคัญ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็น
รูปธรรม 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของทีดิ่น ลักษณะของแหล่งนํ้า ลกัษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ังฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 
 

3 

 (๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

 (๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) 3 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

20 
(5) 

 
3 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 
 

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

 (3) 3 

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

(3) 3 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ -Strength  (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
10 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือม 
โยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 4 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 4 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(๕) 4 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ 
ให้บรรลุวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสาํเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จดุยืนทางยุทธ 
ศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) 4 
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๓.๙ ความเช่ืองโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ืองโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 92 
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณก์าร
พฒันา 

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

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่
สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

๑๐ 8 
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๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและดําเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือง
โยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 4 
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้น
ภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 4 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคญั ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy)  (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔) ความเหลื่อม
ล้ําในการพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 

(๕) 4 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 4 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 
(๑ )มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลดับของ
ความสําเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


