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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 
 ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
 ๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
 ๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
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ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง กันยายน พ .ศ.๒๕๖๐) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
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นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 
๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่ วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิก
โครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติมการจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนา 

 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่ 
จะให้เงินอุดหนุน 
 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 5. เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ ๒ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
 ขั้นตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๙ (๒) 
 ขั้นตอนที่ ๔ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
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ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 
 ขั้นตอนที่ ๕ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมกบัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

   รายงานผล 
 

 
   เสนอความเห็น 
 
 

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมนิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกคัดเลือกกันเองจานวน 1 คน 

 

สมาชิกสภา อบต. 
คัดเลือกกันเอง 3 คน 

 

ผู้แทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง 2 คน 

 

หน่วยงานอื่นท่ีผู้บริหาร 
คัดเลือกจานวน 2 คน 

 

หัวหน้าส่วนคัดเลือก 
กันเอง 3 คน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร 
คัดเลือก 2 คน 

 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภา อบต.ขามสะแกแสง 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศภายใน 15 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวน 
ปรับปรุง
แก้ไข 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมลู/ตรวจสอบความถกูต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจดัท าสรุป

รายงานผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภา 

อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอรด์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต ์
  อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยอย่างน้อยปลีะสองครั้ง 
  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ก าหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)   ความสอดคล้อง (relevance)   ความพอเพียง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และ 
เป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
  (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
  (๓) ความพอเพียง (adequacy) 
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน  และสามารถดาเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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  (๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
       ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่ง
น้าในการเกษตรพอเพียง 
       ๒) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้ง
แข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลงสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
       ๓) ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
       เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้าง
ความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
       ๔) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
       บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีความสามัคคี  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี  แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
       ๕) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
       ๖) ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็น
พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

  (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม ่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
  (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
  ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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  (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม ่
 

 5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น 
ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
  (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

 5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
      ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
 

 5.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 5.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 5.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
๒  ประการ ดังนี้ 
 6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้ 
  รายไตรมาส 
  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 
  ระยะ ๖ เดือน 
  (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม 
  (๒) เดือน เมษายน – กันยายน 
 

  (๔) เครื่องมือ อันได้แก่ 
       เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  (๕) กรรมวิธี อันได้แก่ 
        เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
 

 6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
  (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๘๑๐ .๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
       แบบท่ี ๑ แบบการก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้
       แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 
       แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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 7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ 
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 
 
 ๑) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ   
ทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้ เสร็จ  ซึ่ งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ              
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก       
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นต้น 
 ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้ เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร             
เมื่อทราบข้อมูลทั้ งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน               
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง              
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่าง ๆ) 
 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย 
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย 
 
 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 



14 

 

 
 

๑. นางลั่นทม  เนตรทิพวัลย์  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 11  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนพมาศ  เหล็กคง  จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญงาน กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอ าเภอขามสะแกแสง 
3. นายชัยสิทธิ์  หวังกลุ่มกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
4. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6    กรรมการ 
5. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10   กรรมการ 
6. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15   กรรมการ 
7. นางฉวี  ปานกลาง   ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6    กรรมการ 
๘. นายสวั่น  บุญกลาง   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. นายเทียน  หวังฟังกลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑0. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ ปลัด อบต.ขามสะแกแสง    กรรมการ 
๑1. นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ รองปลัด อบต.ขามสะแกแสง   เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมายและแนวทางการพัฒนา 

 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เชิดชูประเพณี วัฒนธรรม เลิศล้ าธรรมาภิบาล” 

2.2 พันธกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีภารกิจที่ต้องด าเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น 
นโยบายการรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้วางแผนและแนวทางใน
การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 2.2.1 จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกให้สะดวกรวดเร็ว และมีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  การสร้างความมั่นคงและความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน  การพัฒนาและการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการกีฬา นันทนาการให้แก่
ประชาชน 
 2.2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.2.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
 2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน 
 2.2.6 การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ด ี

2.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 2.3.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร 
 2.3.2 ประชาชนได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน การพัฒนาและการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการกีฬานันทนาการ 

2.3.3 ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3.4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือเกิดความโปร่งใส 
2.3.5 ประชาชนได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ 
2.3.6 เพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ เพ่ือประชาชนมี

สุขภาพ  ที่ดี 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 
  - แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ประปา และการขยายเขตประปา 
  - แนวทางการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
  - แนวทางการก่อสร้างสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  - แนวทางการพัฒนาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 2.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  - แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 
  - แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  - แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด การสร้างความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบันทางสังคม 
  - แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  - แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย
และสวนสาธารณะ 
 2.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  - แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
  - แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  - แนวทางการเสริมสร้าง ท านุบ ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
  - แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน 
  - แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - แนวทางการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  - แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
  - แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน 
 2.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การสร้างจิตส านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -การบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียในชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัตงิาน 

(Performance Indicators) 
 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
 ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(in – depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
 ๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
     ๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากนอ้ยเพียงใด  ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
เพราะเหตุใด  ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
     ๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผล
การประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
     ๒.๓ เพ่ือนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
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     ๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตางๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุน้ให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
     ๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
     ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
     ๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 ๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
     ๔.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
     ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
     ๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
     ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
       (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓)  ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  (๕ คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์             (๕ คะแนน) 
       (๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖2) 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี            (๕ คะแนน) 
       (๓) การน าแผนไปปฏิบัติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ                   (๕ คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
  คะแนน ๓๐ คะแนน  =  ดีมาก 
  คะแนน ๒๕ ขึ้นไป  =  พอใช้ 
  ต่ ากว่า ๒๐   =  ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน    คะแนนเต็ม   ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  ได้  ๕ คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน   ได้  ๔ คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓ คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   5    . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย) 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา  
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชุมประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน มิถุนายน  
พ.ศ.2559 

 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน   ได้  ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน   ได้  ๔ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน   ได้  ๓ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   5    . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2560-2563) 
 

 
การประเมินคุณภาพของ
แผน 

 
100  คะแนน 

 
5 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖๓) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
    ๓.๑ วิสัยทัศน์ (5) (5) 
    ๓.๒ พันธกิจ (5) (5) 
    ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
    ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 
    ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน      คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน    ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน    ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย) 
1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
 



3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
 



4 มีการทบทวนแผนพัฒนา 

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา 

7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง 
แผนพัฒนา 
 



9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน   ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน   ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน   ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม    5 
คะแนนที่ได้    4     . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

97 4 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 9 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี) 3 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4 4 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
   ๕.9 โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ 5 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 5 
   5.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ 4 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ 3 3 

รวม 100 97 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน :  การด าเนินโครงการ      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40    ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป    ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30    ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   4    
. 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560) 149 100 - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 96 64.43 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

96 64.43 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ระหว่างเดือน เมษายน 2560 ถึง เดือน กันยายน 
2560) 

  4 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
    ** ไม่น าโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมาค านวณในตัวบ่งชี้น้ี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
   ไม่มีผลกระทบ    ได้  5  คะแนน 
   มีผลกระทบ 1 โครงการ   ได้  4  คะแนน 
   มีผลกระทบ 2-3 โครงการ  ได้  3  คะแนน 
   มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   4   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ คะแนน 
โครงการที่ด าเนินการ 
(เมษายน ถึง กันยายน 
2560 

48 มีผลกระทบ 1 โครงการ 4 

 
หมายเหตุ ** ไม่น าโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมาค านวณในตัวบ่งชี้น้ี 
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 4.4 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 4 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 4 

รวมคะแนน 30 27 
 
ข้อคิดเห็น 
 จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานทั้ง 6 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้   27  คะแนน จากคะแนน
เต็ม  30 คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ส่วนในปีต่อไปขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 4-6 ให้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา 
จึงเห็นควรให้ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดเอาไว้  เพ่ือ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
เดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ ๑ – ๓/๑  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

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

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

       แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
             ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ 
             ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  
             – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  
2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  
 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

73 16,550,200 9 1,420,000 9 1,420,000 91 19,390,200 

2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

34 15,963,500 33 13,773,500 33 13,773,500 100 43,510,500 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

27 3,844,400 27 3,844,400 27 3,844,400 81 11,533,200 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี  

34 16,113,000 30 15,578,000 30 15,778,000 94 47,469,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

7 210,000 7 210,000 7 210,000 21 630,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 71,000 4 71,000 4 71,000 12 213,000 

รวม 179 52,752,100 110 34,896,900 110 35,096,900 399 122,745,900 

 
  

         แบบที ่2  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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รูปที่ 1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 

 

 
    รูปที่ 2 จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  3 ปี (เฉพาะปีงบประมาณ 2560)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2560 2561 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

16,550,200 

15,963,500 

3,844,400 

16,113,000 

210,000 71,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6



29 

 

รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

3.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560  (ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม)  
     (เฉพาะที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
     พ.ศ.2560  และอนุมัติให้จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม) 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 13.70 36 49.31 27 36.99 - - 30 - 73 100 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

11 32.35 - - 23 67.65 - - - - 34 100 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 44.44 - - 15 55.56 - - - - 27 100 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

16 47.06 - - 18 52.94 - - - - 34 100 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1 14.29 - - 6 85.71 - - - - 7 100 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 100 

รวม 51 28.49 36 20.11 92 51.40 - -   179 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2560 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
623,932.56 44.76 770,000.00 55.24 1,393,932.56 100 

2. ยุทศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต 10,561,754.00 100 - - 10,561,754 100 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม 
2,326,423.44.00 100 

- - 
2,326,423.44 100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

12,165,328.04.00 100 
- - 

12,165,328.04 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 107,720.00 100 - - 107,720 100 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

860.00 100 - - 860 100 

รวม 25,786,018.04 97.10 770,000.00 2.90 26,556,018.04 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไปแล้ว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - 

 
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ได ้

2. จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการมากกว่าเงินรายรับของ 
อบต. ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ท้ังหมด 
 3. โครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยเฉพาะตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปจะเกินศักยภาพ
งบประมาณของ อบต. 
 4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนเห็นว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 5. การรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะมีน้อย 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน      16   ตุลาคม   2560 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 73 10 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 34 11 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
27 12 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 34 16 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 1 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4 1 

รวม 179 51 
 
  
 

 
  

        แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน- 
   4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 65.72 34.28 - 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 56.23 42.15 1.62 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 58.71 41.29 - 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 55.81 44.19 - 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63.85 36.15 - 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30.72 48.74 20.54 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

64.25 35.05 0.70 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 60.95 39.05 - 

ภาพรวม 57.03 40.11 2.86 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในภาพรวม (ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2560)  ซึ่งได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 15 หมู่บ้าน 
จ านวน 300 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมากร้อยละ 57.03  พอใจร้อยละ 40.11  และไม่พอใจ
ร้อยละ 2.86  แสดงว่าประชาชนพอใจมากในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการติดตามฯ ครั้งที่ 1 พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมากร้อยละ 57.61  
พอใจร้อยละ 41.18  และไม่พอใจร้อยละ 1.21   ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  
สรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 
 

หัวข้อ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ประชาชนที่พอใจมาก 57.61 57.03 -0.58 
ประชาชนพอใจ 41.18 40.11 -1.07 
ประชาชนไม่พอใจ 1.21 2.86 +1.65 
 
 ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 พบว่า ในภาพรวมประชาชนพอใจมากในการด าเนินงานลดลง  ร้อยละ 0.58   พอใจลดลงร้อยละ 
1.07  และไม่พอใจในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.65  
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.39 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.93 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.64 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.83 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.42 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

8.09 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.71 
ภาพรวม  7.15 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. การคมนาคม เส้น 131 136 +5 
2. การมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน 1,944 1,950 +6 
3. น้ าใช ้ แห่ง 19 19 - 
4. น้ าเพ่ือการเกษตร แห่ง 15 15 - 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.79 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.53 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.59 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.95 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.71 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

8.55 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.31 
ภาพรวม  8.53 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. คนสูงอายุและคนพิการได้รับการดูแล คน 1,196 1,269 +73 
2. การป้องกันโรคติดต่อ ครั้ง 17 32 +15 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.52 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.52 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.58 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.89 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.58 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 
ภาพรวม 8.19 

 
 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  
    ศิลปวัฒนธรรม 

ครัวเรือน 1,872 1,895 +23 

2. กิจกรรมทางศาสนา ครัวเรือน 1,914 1,914 - 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.62 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.15 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.23 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.61 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.81 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

8.23 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 
ภาพรวม  7.99 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล แห่ง 25 25 - 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.65 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.92 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.84 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.91 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.59 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.28 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.67 
ภาพรวม  8.04 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 20,000 
บาท/ปี 

ครัวเรือน 1,944 1,944 - 

2. การประกอบอาชีพและการมีงานท า ครัวเรือน 1,944 1,944 - 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.10 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.61 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.21 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

7.55 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 
ภาพรวม  8.20 

 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

1. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น แปลง 7 8 +1 
2. ครัวเรือนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครัวเรือน 257 280 +23 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 
 
 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย (145)  (2) หญิง (155) 

2. อาย ุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (-) (2) 20 – 30 ป ี(28)  (3) 31 – 40 ป ี(75) 
  (4) 41 – 50 ป ี(108) (5) 51 – 60 ป ี(78)  (6) มากกว่า 60 ปี (11) 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (210) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(71) (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี (8) (5) สูงกว่าปริญญาตรี  ( - ) (6) อ่ืน ๆ  ( - ) 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (6) (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (52) (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (20) 
  (4) รับจ้าง (35)  (5) นักเรียนนักศึกษา   ( 6 ) (6) เกษตรกร (181) 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(11) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 
 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ :   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย (145)  (2) หญิง (155) 

2. อาย ุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (-) (2) 20 – 30 ป ี(28)  (3) 31 – 40 ป ี(75) 
  (4) 41 – 50 ป ี(108) (5) 51 – 60 ป ี(78)  (6) มากกว่า 60 ปี (11) 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (210) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(71) (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี (8) (5) สูงกว่าปริญญาตรี  ( - ) (6) อ่ืน ๆ  ( - ) 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (6) (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (52) (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (20) 
  (4) รับจ้าง (35)  (5) นักเรียนนักศึกษา   ( 6 ) (6) เกษตรกร (181) 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8. 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

9 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(11) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้าน ในการน าปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 2. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. จะท าให้การบริหาร
นั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
 3. โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ควรประสานของบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ควรก าชับ/ตรวจสอบ การด าเนินงาน โครงการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่านี้ 
5. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะให้มากข้ึน 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 

 
 
 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–
๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
 (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้
ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖๓) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
    ๓.๑ วิสัยทัศน์ (5) (5) 
    ๓.๒ พันธกิจ (5) (5) 
    ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
    ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 
    ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
 

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 9 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี) 3 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4 4 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
   ๕.9 โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ 5 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 5 
   5.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ 4 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ 3 3 

รวม 100 97 
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รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
เดือนเมษายน 2560–กันยายน ๒๕๖๐ ) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้ง
นี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(www.dla.go.th) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 
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รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ 2560                          งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 

 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 
 - มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
 - แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึนตามล าดับ ตามแผนกระจายอ านาจและการจัดเก็บรายได้
เองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นให้มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 - ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 - สามารถรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นอ่ืน ในการแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 - มีความพร้อมส าหรับรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืน 
 - มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
 - ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 - มีภาคการเมืองในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนและมีอ านาจในการผลักดันนโยบายงบประมาณ 
 
 
 
 

ส่วนที ่6 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
(ระหว่างเดือนเมษายน ถงึ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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 ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat) 
 - อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
 - การให้ความเป็นอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ในบางเรื่องยังต้องอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลจากส่วนภูมิภาค 
 - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น งบประมาณ
ค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
 - มีระเบียบ กฎหมาย ใหม่ ๆ จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 - ปัญหาสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาใหม่ เนื่องจากความไม่รู้ของประชาชน 
 
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 
 - เป็นสังคมชนบทและการเกษตร ประชาชนมีการรวมกลุ่มค่อนข้างเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาเป็นอย่างด ี
 - ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีน้ าใจที่เอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
 - ประชาชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะปลูกและการท าเกษตร 
 - มีตัวแทนที่มีคุณภาพในการประสานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 - การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนและการสร้างขวัญก าลังใจ ท าให้เกิดความ
เข้มแข็ง มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเป็นอย่างดี 
 - ประชาชนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และเป็นต้นแบบในการด าเนินกิจกรรม 
 - ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ในพ้ืนที ่
   
 ๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness) 
 - เป็นสังคมชนบทการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
 - ขาดระบบการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภาคการตลาด การกระจายสินค้าไม่มีตลาดรองรับ 
 - พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์บางส่วนมีความแห้งแล้งเนื่องจากไม่มีแม่น้ าท่ีส าคัญไหลผ่าน การท าการเกษตร
ต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
 - สภาพดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตร ท าให้การ
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ ต้องประสบปัญหา 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 
 ๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได ้๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 19) 
  (๒) แบบที่ ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
การด าเนินการครบทุกข้ันตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า 26) 
 ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 
20) 
  (๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ 4 หน้า 44) 
 ๑.๓ ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า 27)  
 

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
 ๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 21) 
 ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
   (๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ 
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙7 คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่4 หน้า 
45) 
  (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปีได้ ๔ คะแนน(รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 22) 
 ๒.๓ ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
  (๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า 32)  
  (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ ได้  4  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓2) 
  (๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 
๒๕๖๐ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า 47) 
 

๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
 ๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ ได้ 4 คะแนน  (รายละเอียด
ดูส่วนที่ ๓ หน้า 23) 
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4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ  รายได้ที่จะได้รับจัดสรรอาจมากข้ึนตามล าดับ ตามแผนกระจายอ านาจและการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นผู้น าการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคม
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  สามารถรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่น
อ่ืน ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  มีความพร้อมส าหรับรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืน 
  

 4.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ  เป็นสังคมชนบทและการเกษตร ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มค่อนข้างเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี  ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มี
น้ าใจที่เอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี  มีวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
เพาะปลูกและการท าเกษตร  มีตัวแทนที่มีคุณภาพในการประสานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง  การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ ท าให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเป็นอย่างดี   ประชาชนเห็น
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต   มีวัฒนธรรมประเพณีที่จัดกิจกรรมเป็นประจ า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนแก่ท้องถิ่นต่อไป 
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