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ค าน า 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแบบแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการติดตัดสินใจต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการครั้ งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้
รายงานผลเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของติดตำมและประเมินผล 
 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น และน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปสู่กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม กำรจ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจและงบประมำณรำยจ่ำยด้วยวิธีกำรอ่ืน ๆ เมื่อมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณก็ต้องมีกำรตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโครงกำรเป็นไปตำมบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ กำรน ำแผน
ไปจัดท ำงบประมำณนี้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1)ต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตำมกฎหมำย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
  2)ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จำกโครงกำรที่จะให้
เงินอุดหนุน 
  3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรอันเป็นภำรกิจหลักตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ที่จะต้องด ำเนินกำรเอง 
  4)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับอุดหนุนให้น ำโครงกำรขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงำนดังกล่ำว บรรจุไว้ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และตั้งงบประมำณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ห้ำมจ่ำยจำกเงินสะสมทุนส ำรองเงินสะสม หรือเงินกู้  
  กล่ำวอีกนัยหนึ่ง ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ท ำให้ทรำบและ
ก ำหนดทิศทำง กำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดควำมชัดเจนที่ท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง  (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจ
เกิดจำกองค์กร บุคลำกร สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำมสอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนและน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ 
ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมี
ควำมสุขุมรอบคอบในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบ
พยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุง
ให้ดีขึ้นตั้งรับและรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผนงำน
โครงกำรงำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น โดย              
กำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง  
 
 
 
 
 



๒ 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ ได้ด ำเนินกำรไปแล้วสิ่งใด                   
ควรด ำเนินกำรต่อตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำร เพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นนั้น ว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำนโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ซึ่ง จะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 

2) เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผลกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้  

3) เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำนโครงกำร  กำรยกเลิกโครงกำร            
ที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรพลสงครำม 

4) เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
5) เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด อบต. หัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกองทุก

ระดับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

6) เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำม แผนงำน/
โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ  

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 ดังนี้  
 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน 
2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 
4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกหนึ่งคน ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 

 ข้อ 11 ให้ยกเลิกควำมในวรรคสำมของข้อ 28 กรรมกำร (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละสี่ปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้  
 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ ตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 

 
 



๓ 
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(2)  

ขั้นตอนที่ 4 รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 

ก ำหนดผังกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อติดตำมสถำนะควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมทั้งปี 
และใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ ระบบ e-Plan ให้เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรน ำเข้ำข้อมูลและห้วงเวลำใน
กำรน ำเข้ำภำยหลังจำกที่แผนพัฒนำท้องถิ่นและอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 ติดตำมและประเมินผล 
(ตำมผังที่ก ำหนดไว้หน้ำถัดไป) 
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ผังและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึง่ไดจ้ากการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ / 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั
โดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ ภายในเดอืน
ธนัวาคมของทุกปี 



๕ 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำร                          
ที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำม
ผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ได้คิดสร้ำงไว้เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล เช่น แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำและวิธีกำร              
เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถำม  แบบสัมภำษณ์ 
และแบบสังเกตกำรณ์ เป็นต้น โดยอำศัยสภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำนแบบต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแล้วจึงน ำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม 
ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำมก ำหนดกรอบ
และแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & TimeFrame) โดยก ำหนดกรอบเวลำ ดังนี้  
1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่น 
1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร (หรือผลผลิต) ที่ได้

ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
1.3 ควำมเพียงพอ (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลประกอบด้วย

คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพลสงครำมมำปฏิบัติงำน 

1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำกรำยกำรที่เป็น
โครงกำรในรอบ 5 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและผ่ำนที่มำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณที่ผ่ำน
มำ 

1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ซึ่งสำมำรถจัดได้
ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น  

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and 
Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพซึ่งวัดเป็นควำมพึง
พอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น  

 
 
 
 
 

 



๖ 
 ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบลและอำจรวมถึงอ ำเภอและ
จังหวัดด้วย เพรำะว่ำมีควำมส้มพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 

2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ก ำหนด
ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  
 2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผลมีองค์ประกอบ
ใหญ่ ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกอำร คือ 
  1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำงๆ  
 2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  1) กำรออกแบบติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ                 
มีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำมผันแปรของ
โครงกำร                          เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้  
  2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดท ำไว้
แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้
โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
 

3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม ก ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในในติดตำมและประเมินผล ดังนี้  
 3.1 กำรทดสองและกำรวัด (Tests & Measuerments) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับกำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรวัด จะใช้เครื่องมือใดในกำร
ทดสอบและวัดนั้น เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโรงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง
ประจ ำปี จะใช้กำรทดสอบและกำรวัด โดยใช้แบบสอบถำม เป็นต้น 
 3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์ เป็นกำรยืนยันว่ำ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปกำรสัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร 
(informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 3.3 กำรสังเกต ( Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พลสงครำม ใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม              
มีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกตและก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกตแบ บมีส่วนร่วม  
(Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชนใน
หมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
กำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกตบันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  
 3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี้ หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ทัศนคติควำมพึงพอใจ 
ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม จะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจและทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 
 3.5 เอกสำร (Documents)  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์แผนงำน
ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส ำคัญ คือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น ดังนี้  

1) ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน 

2) ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

3) ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไปเสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ และ
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

4) สำมำรถเก็บรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่จะ
น ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำมเชื่อถือ
และกำรยอมรับจำกประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ  

5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบโครงกำร                  
มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียดเนื้อหำ ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

6) ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม แต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง ต่ำง ๆ 
มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
พลสงครำมเกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

7) สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง 
ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 

 
 

 



๘ 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

112 40,000,000 216 43,038,000 236 47,924,000 219 46,924,000 237 54,187,000

- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรเกษตร
- ยุทธศำสตร์กำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสำนต่อ
แนวทำงพระรำชด ำริ

- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคม

15 1,000,000 15 1,000,000 17 10,800,000 17 10,800,000 17 10,800,000

- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำ

24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000

- ยุทธศำสตร์พัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข

21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000

- ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำร
ท่องเท่ียวศำสนำ
วัฒนธรรมและกีฬำ

19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000

- ยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมอืงท่ีดี

20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000

- ยุทธศำสตร์กำร
รักษำควำมลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000

รวม 233 55,270,000 337 58,308,000 359 72,994,000 342 71,994,000 360 79,257,000

6 600,000 6 60,0006 60,000 6 60,000 6 60,000

กำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด

2561 2562 2563 2564 2565

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 

1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2569) ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน 
         ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2565) 
 



๙ 
สรุป 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามตามที่ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้าน บรรจุโครงการไว้ในปี พ.ศ.2563  จ านวน 359 โครงการ สามารถน ามาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.74 ของโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 
 
2) แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง               
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)                      
พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือให้
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่              
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 

 



๑๐ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
                แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้ /ป่าไม้  ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง          
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง                   
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า               
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด   ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ                   
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่ อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ าน าจหน้าที่ของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
 

 
 



๑๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง  ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
 

 



๑๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 

 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



๑๕ 
 

  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (ใ ช้ ก ารวิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมิ นผลการน า
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ี ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 . การประเมินผลการน า
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพ
หรือลั กษณ ะถูกต้ อง ค งทน  ถาวร สามารถใช้การได้ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 



๑๖ 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 



๑๗ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือ 
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9  งบประมาณ  มีความ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เป้ า ห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 



๑๘ 
 
2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา   เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวน 
งบประ 
มาณ 

จ านวน 
งบประ 
มาณ 

จ านวน 
งบประ 
มาณ 

จ านวน 
งบประ 
มาณ 

จ านวน 
งบประ 
มาณ 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. 
      

  
  

รวม       
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  
 
 

 
 
 

  

2 
 

ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 
 

จากเงินสะสม 
  

4 
 

จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = 
.......... +  
- เงินสะสม  = 
.......... 
 

  

5 
 

สามารถ
ด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 
......... + 
- เงินสะสม = 
.......... 
 

  

 
(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม                  
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

 



๒๐ 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 13 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 53 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (8) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (8) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (8) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (4) 
    3.5 กลยุทธ์  (4) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (4) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (4) 
    3.8 แผนงาน (4) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (4) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๑ 
                แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมู ล พ้ื นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้ /ป่าไม้  ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง          
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

19 
(3) 

(2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง                  
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า  
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) (2) 

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

14 
(1) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) (1) 

 
 

 
 
 



๒๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(2) (2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง  ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) (2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ              
การพัฒนา 

(2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) (2) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา                 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) (2) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) (1) 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) (1) 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

54 
(8) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10) (8) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาล                     
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

(8) 

 
 

 



๒๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุ ท ธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 

 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

(4) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

(4) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

(4) 

ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

(5) 
 

(5) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งห รือแผนงานที่ เกิ ดจาก เป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วั ด              
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

(4) 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

(4) 

รวมคะแนน 100 87 

 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย             
ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   8 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  8 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 56 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (4) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (4) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(4) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 90 



๒๕ 
  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (ใ ช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8 

2 . การประ เมิ นผลการน า
แผ น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มี จ านวนเท่ าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2 ) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8 

3 . การประ เมิ นผลการน า
แผ น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2 ) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 8 

 
 

 
 
 



๒๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัด เจนน าไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

 
5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป   
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน      
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน                
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต                  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                  
(4)  ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่               
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง              
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับ
การเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 
 

5 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม                  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์  เทค โน โลยี  และการวิ จั ยและพัฒ นา แล้ วต่ อยอด                       
ความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4 

 
 



๒๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ วงระยะเวลา                   
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด             
ทีไ่ด้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
4 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือ                     
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

4 

5 .9  งบประมาณ  มี ความ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

4 

5.10 มี การประมาณ การ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ            
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

4 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึ ง (1 ) มีความ เป็น ไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 87 

 



๒๘ 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านว

น 
งบประมาณ จ านว

น 
งบประมาณ จ านว

น 
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

112 40,000,00
0 

216 43,038,00
0 

236 47,924,000 219 46,924,00
0 

237 54,187,000 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าร ิ

6 60,000 6 60,000 6 60,000 6 600,000 6 60,000 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 

15 1,000,000 15 1,000,000 17 10,800,000 17 10,800,00
0 

17 10,800,000 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000 24 8,180,000 

- ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000 21 1,535,000 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000 19 1,160,000 

- ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000 20 1,775,000 

- ยุทธศาสตร์การ
รักษาความลอด
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 

รวม 233 55,270,00
0 

337 58,308,00
0 

359 72,994,000 342 71,994,00
0 

360 79,257,000 

 

สรุป 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2575) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ตามที่ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้าน บรรจุโครงการไว้ในปี พ.ศ.2564  จ านวน 342 โครงการ สามารถน ามาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.18  ของโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ.2564 
 
 
 



๒๙ 
 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปีท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร ์
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 

โครงการ 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 

โครงการต้ังจ่าย
รายการใหม ่

โครงการที่รอ
ด าเนินการ 

โครงการยังไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
17 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
16 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร,
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,
ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 
- แผนงานการเกษตร 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 

0 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
การศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 

 
16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
8 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น 
สาธารณสุข 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
2 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

0 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
8 

      
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
2 

8.  ยุทธศาสตร์การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิติและทรัพย์สิน 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

1 
รวม 69 - - 1 39 29 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
 
สรุป 
โครงการที่บรรจุในแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2575) เฉพาะปี 2564  จ านวน       342        โครงการ 
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ      จ านวน        69         โครงการ 
โครงการทีร่อด าเนินการ       จ านวน          1         โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน        39         โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน        29         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     29  x  100 =    42.03 % 
        69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



31 
สรุปการติดตามโครงการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2564 

ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย กองช่าง 156,000 142,000 14,000 ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15  
สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 

กองช่าง 385,300 340,000 45,300 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา กองช่าง 216,200 197,000 19,200 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน กองช่าง 350,200 320,000 30,200 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก กองช่าง 128,400 117,000 11,400 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบุตาโพธิ์ - ถนนหัก  กองช่าง 468,500 417,000 51,500 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก  หมู่ที่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ กองช่าง 468,500 418,500 50,000 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองช่าง 153,200 (งบประมาณผูกพัน 
139,500) 

13,700 
 

รอ
ด าเนินการ 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด - หว้ยใหญ่  กองช่าง 450,700 442,000 28,700 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายล าห้วยโคก กองช่าง 389,800 353,000 36,800 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

คงเหลือ 
 

สถานะ 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่ - เมืองคง กองช่าง 401,600 358,500 43,100 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ซอยอยู่เจริญ กองช่าง 345,900 310,000 35,900 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางเจริญ - บ้าน
นางแป้ง  

กองช่าง 294,600 264,000 30,600 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 คุ้มหนองแหน กองช่าง 468,500 418,500 50,000 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

15. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ - สวนป่าสาธารณะ กองช่าง 192,800 191,000 1,800 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม - ดอน
มันกระซาก 

กองช่าง 165,800 164,000 1,800 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

17. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายนานายอิ่ม - คลองอีสานเขียว กองช่าง 345,800 344,000 1,800 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน    17    โครงการ  
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    16    โครงการ 

  จ านวนโครงการที่รอด าเนินการ  จ านวน     1     โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร,ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
- แผนงานการเกษตร 
1. โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชน ต าบลพลสงคราม ส านักปลัด 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด าริ  ส านักปลัด 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

ส านักปลัด 20,000 - 20,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน    4    โครงการ  
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    0    โครงการ 

  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน    4    โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
1. โครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี ส านักปลัด 60,000 - 60,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี ส านักปลัด 80,000 - 80,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3. โครงการส่งเสริมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักปลัด 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ยากไร้  ส านักปลัด 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 
สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน    4   โครงการ  
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    0   โครงการ 

  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน    4   โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา กองการศึกษา 10,000 10,000 - ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
4. โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
5. โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส กองการศึกษา 5,000 4,978 22 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6. โครงการเยี่ยมบ้านสานรัก กองการศึกษา 5,000 3,804 1,196 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ กองการศึกษา 5,000 1,764 3,236 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา 97,180 97,180 - ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) กองการศึกษา 421,400 

(โอนงบประมาณเพิ่ม 
10,200) 

428,460 3,140 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12. โครงการสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา กองการศึกษา 50,000 - 
 

50,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13. โครงการหนูน้อยฟันสวย กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

14. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน กองการศึกษา 100,000 - 100,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพลสงคราม กองการศึกษา 146,200 146,200 - 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) กองการศึกษา 2,540,000 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 

6,000) 

2,546,000 
 

- 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน    16  โครงการ  
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน     8   โครงการ 

  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     8   โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กอง

สาธารณสุข 
40,000 31,472 8,528 ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กอง

สาธารณสุข 
60,000 60,000 - ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
3. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านประจ าปี 2564 กอง

สาธารณสุข 
40,000 - 40,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
4. โครงการส่งเสริมการจัดการน้ าเสียอย่างง่ายในครัวเรือน กอง

สาธารณสุข 
40,000 - 40,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
5. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค กอง

สาธารณสุข 
50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
6. อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 15 หมู่บ้าน กอง

สาธารณสุข 
300,000 - 300,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
 

สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน   6   โครงการ  
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   2   โครงการ 

  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   4   โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬา พลสงครามเกมส์ กองการศึกษา 200,000 - 200,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอ าเภอ กองการศึกษา 30,000 - 30,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3. โครงการงานวันข้าวอ าเภอโนนสูง กองการศึกษา 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
4. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กองการศึกษา 30,000 - 30,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
5. โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษา 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
6. โครงการวันส าคัญทางศาสนา กองการศึกษา 10,000 - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา 50,000 - 50,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

9. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 70,000 - 70,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย กองการศึกษา 15,000 - 15,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ     

  สรุป      จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน   10   โครงการ  
       จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ              จ านวน    0    โครงการ 
       จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ            จ านวน   10   โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้น าชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลดั 320,000 - 320,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ส านักปลดั 200,000 - 200,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน ส านักปลดั 400,000 

(โอนงบประมาณเพิ่ม 
55,000) 

454,145 
 

855 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่ของขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ราชการ 

ส านักปลดั 30,000 - 30,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5. โครงการจัดเวทีประชาคม  ส านักปลดั 5,000 - 5,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักปลดั 20,000 - 20,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ส านักปลดั 376,400 - 376,400 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 180,000 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 

336,000) 

249,950 
(งบประมาณผูกพัน 

249,950) 

16,100 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

  
       สรุป จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน   8  โครงการ  

 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   2  โครงการ 
 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   6  โครงการ 
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ชื่อโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ สถานะ 

ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ส านักปลดั 100,000 

(โอนงบประมาณลด 
80,000) 

13,076 
 

6,924 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. โครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ส านักปลดั 40,000 - 40,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ส านักปลดั 100,000 - 100,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ส านักปลดั 250,000 - 250,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 สรุป  จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในข้อบัญญัติ  จ านวน   4  โครงการ  

 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   1  โครงการ 
 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   3  โครงการ 
   
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  
 1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
 2 . การติ ดตามและประเมินผลการด าเนิ น โครงการ โดยดูจากโครงการตามแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น                               
(พ.ศ.2561 - 2565) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ จ านวน  69  โครงการ จากทั้งหมด 342 โครงการ 
 โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน                  
ต าบลพลสงคราม ดังนี้  
 1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม (พ.ศ.2561 - 2565) จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 20.18  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
ควรน าโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด และ
สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  
จากหน่วยงานอื่น  
 2. จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่ามีโครงการก่อสร้ าง           
อยู่ระหว่างการด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
 3. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 
 4. ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 
 5. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเทียบจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติมีจ านวนโครงการมาก
เกินไป ซึ่งจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 ทั้งหมด 342 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติจ านวน               
69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.18  
 6. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบประเมินผลแผนพัฒนา 

ค าชี้แจง  เป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ชาย     จ านวน  56  คน 
  หญิง     จ านวน  94  คน 
2. อายุ  อายุต่ ากว่า  20  ปี   จ านวน   4  คน 
  อายุ  20 - 30  ป ี   จ านวน  15  คน 
  อายุ  31 - 40  ป ี   จ านวน  30  คน 
  อายุ  41 - 50  ป ี   จ านวน  41  คน 
  อายุ  51 - 60  ป ี   จ านวน  42  คน 
  อายุมากกว่า  60  ปี   จ านวน  18  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา    จ านวน  79  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  52  คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน   7  คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน   5  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   -  คน 
  ไม่จบการศึกษา    จ านวน   4  คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ    จ านวน   3  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   1  คน 
  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   จ านวน   3  คน 
  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน   4  คน 
  รับจ้าง     จ านวน  32  คน 
  เกษตร     จ านวน          102  คน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)   - ลูกจ้างของรัฐ  จ านวน   1  คน 
                            - ว่างงาน   จ านวน   4  คน 
  
   
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบประเมินผลแผนพัฒนา 

ค าชี้แจง  เป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   

   หญิง   

2. อายุ   อายุต่ ากว่า  20  ปี   

   อายุ  20 - 30  ป ี   

   อายุ  31 - 40  ป ี   

 อายุ  41 - 50  ป ี   

   อายุ  51 - 60  ป ี   

 อายุมากกว่า  60  ปี   

3. การศึกษา  ประถมศึกษา    

   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   

   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   

   ปริญญาตรี    

   สูงกว่าปริญญาตรี   

   ไม่จบการศึกษา    

4. อาชีพหลัก  รับราชการ   

   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   

   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   

   นักเรียน/นักศึกษา   

   รับจ้าง     

 เกษตร     

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยใส่            เครื่องหมายลงในช่องระดับความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 

                                                                     3     หมายถึง     พอใจมาก  ค่าเฉลี่ย    2.21 - 3.00    

                                                                     2      หมายถึง     พอใจ  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 2.00    

                                                                     1      หมายถึง     ไม่พอใจ  ค่าเฉลี่ย    0.21 - 1.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 35 115 0 150 2.23 74.44 0.18 พอใจมาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 40 110 0 150 2.27 75.56 0.20 พอใจมาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31 116 3 150 2.19 72.89 0.19 พอใจ

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 35 114 1 150 2.23 74.22 0.19 พอใจมาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29 120 1 150 2.19 72.89 0.17 พอใจ

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 30 118 2 150 2.19 72.89 0.18 พอใจ

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 37 111 2 150 2.23 74.44 0.21 พอใจมาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33 116 1 150 2.21 73.78 0.18 พอใจมาก



แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. โดยแยกตามการพัฒนาด้านของยุทธศาสตร์ 
การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามในการพัฒนาและส่งเริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

ค าอธิบาย 1. ทั้งหมดมี  10  ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  8  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 

  2. แต่ละข้อมี  10  คะแนน 

  3. ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 

 
                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
      
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41 32 38 23 6 10 0 0 0 0 150 8.33 83.27 1.81 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 44 32 35 23 11 5 0 0 0 0 150 8.40 84.00 1.67 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 47 29 36 22 13 3 0 0 0 0 150 8.44 84.40 1.63 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 41 32 46 15 14 2 0 0 0 0 150 8.43 84.33 1.51 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 38 37 16 15 6 0 0 0 0 150 8.33 83.33 1.81 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 44 34 38 17 14 3 0 0 0 0 150 8.45 84.53 1.63 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 49 33 34 19 11 4 0 0 0 0 150 8.52 85.20 1.66 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56 33 28 21 9 3 0 0 0 0 150 8.65 86.47 1.58 มาก

ภาพรวม 360 263 292 156 93 36 0 0 0 0 1,200  8.44 84.44 1.66 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 37 40 43 16 6 8 0 0 0 0 150 8.41 84.13 1.62 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 41 41 41 12 8 7 0 0 0 0 150 8.49 84.93 1.68 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 39 42 16 9 4 0 0 0 0 150 8.49 84.87 1.46 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 40 42 37 18 7 6 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.54 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 39 44 11 10 5 0 0 0 0 150 8.50 85.00 1.60 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 45 36 39 19 6 5 0 0 0 0 150 8.53 85.33 1.49 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 47 31 41 19 8 4 0 0 0 0 150 8.52 85.20 1.52 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 35 31 15 10 6 0 0 0 0 150 8.59 85.87 1.83 มาก

ภาพรวม 344 303 318 126 64 45 0 0 0 0 1,200  8.50 85.02 1.59 มาก

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 38 37 34 20 11 10 0 0 0 0 150 8.27 82.73 1.95 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 37 39 34 20 8 12 0 0 0 0 150 8.27 82.73 1.97 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35 44 37 23 5 6 0 0 0 0 150 8.42 84.20 1.39 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 35 46 29 23 10 7 0 0 0 0 150 8.35 83.47 1.65 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 35 39 21 11 5 0 0 0 0 150 8.37 83.67 1.59 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 37 41 36 17 8 11 0 0 0 0 150 8.33 83.27 1.91 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 40 35 36 21 10 8 0 0 0 0 150 8.33 83.33 1.80 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 46 32 33 17 12 10 0 0 0 0 150 8.35 83.53 2.12 มาก

ภาพรวม 307 309 278 162 75 69 0 0 0 0 1,200  8.34 83.37 1.80 มาก

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 39 35 40 27 5 4 0 0 0 0 150 8.43 84.27 1.28 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 40 34 37 25 10 4 0 0 0 0 150 8.38 83.80 1.49 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 37 45 22 8 1 0 0 0 0 150 8.47 84.67 1.14 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 38 38 39 20 11 4 0 0 0 0 150 8.40 84.00 1.51 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40 38 39 18 10 5 0 0 0 0 150 8.43 84.33 1.58 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 44 36 33 25 4 8 0 0 0 0 150 8.45 84.47 1.63 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 43 40 32 18 9 8 0 0 0 0 150 8.44 84.40 1.82 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 49 34 35 20 4 8 0 0 0 0 150 8.53 85.33 1.70 มาก

ภาพรวม 330 292 300 175 61 42 0 0 0 0 1,200  8.44 84.41 1.52 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40 36 40 23 4 7 0 0 0 0 150 8.43 84.27 1.50 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43 33 41 25 4 4 0 0 0 0 150 8.49 84.93 1.30 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 42 35 43 18 8 4 0 0 0 0 150 8.49 84.87 1.45 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 44 41 30 21 10 4 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.56 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 45 39 33 20 9 4 0 0 0 0 150 8.53 85.27 1.53 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 43 41 29 23 8 6 0 0 0 0 150 8.47 84.67 1.62 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 46 36 32 19 10 7 0 0 0 0 150 8.45 84.53 1.82 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 52 35 30 16 10 7 0 0 0 0 150 8.55 85.47 1.90 มาก

ภาพรวม 355 296 278 165 63 43 0 0 0 0 1,200  8.49 84.88 1.59 มาก

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 46 32 37 22 5 8 0 0 0 0 150 8.45 84.53 1.70 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 48 31 39 18 6 8 0 0 0 0 150 8.49 84.87 1.77 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 45 32 39 23 4 7 0 0 0 0 150 8.47 84.67 1.57 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 46 31 40 15 12 6 0 0 0 0 150 8.44 84.40 1.82 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 48 33 39 17 8 5 0 0 0 0 150 8.54 85.40 1.61 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 47 32 38 17 11 5 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.72 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 51 29 40 15 11 4 0 0 0 0 150 8.55 85.47 1.69 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56 27 36 14 9 8 0 0 0 0 150 8.55 85.53 1.99 มาก

ภาพรวม 387 247 308 141 66 51 0 0 0 0 1,200  8.50 84.96 1.73 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40 43 36 13 13 5 0 0 0 0 150 8.46 84.60 1.70 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 42 43 36 14 8 7 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.69 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 41 36 44 15 10 4 0 0 0 0 150 8.47 84.73 1.52 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 41 43 35 16 12 3 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.52 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 44 35 17 11 5 0 0 0 0 150 8.44 84.40 1.59 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 43 41 34 15 11 6 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.74 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 44 41 34 14 14 3 0 0 0 0 150 8.52 85.20 1.64 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 52 33 31 15 14 5 0 0 0 0 150 8.53 85.27 1.90 มาก

ภาพรวม 341 324 285 119 93 38 0 0 0 0 1,200  8.49 84.89 1.66 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40 32 48 19 5 6 0 0 0 0 150 8.43 84.33 1.46 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 38 37 45 19 5 6 0 0 0 0 150 8.44 84.40 1.43 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 39 37 44 21 5 4 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.29 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 41 39 38 21 7 4 0 0 0 0 150 8.49 84.93 1.40 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 42 34 45 20 5 4 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.33 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 42 42 35 19 7 5 0 0 0 0 150 8.52 85.20 1.49 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 46 32 43 19 8 2 0 0 0 0 150 8.55 85.53 1.34 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 48 34 42 15 8 3 0 0 0 0 150 8.60 86.00 1.44 มาก

ภาพรวม 336 287 340 153 50 34 0 0 0 0 1,200  8.50 85.03 1.40 มาก

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 
 

 
 
 

                                                                    10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 
 
 
 
 
 
 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 44 35 35 25 7 4 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.44 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 47 34 35 22 6 6 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.60 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 47 37 33 20 9 4 0 0 0 0 150 8.54 85.40 1.56 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 46 36 33 19 13 3 0 0 0 0 150 8.49 84.93 1.62 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47 33 35 18 14 3 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.68 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 44 30 46 17 11 2 0 0 0 0 150 8.49 84.87 1.44 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 47 36 38 14 10 5 0 0 0 0 150 8.54 85.40 1.68 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 49 34 43 10 9 5 0 0 0 0 150 8.59 85.93 1.65 มาก

ภาพรวม 371 275 298 145 79 32 0 0 0 0 1,200  8.52 85.15 1.58 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ท่าน ท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 
 

 
                               
                                     
           10     หมายถึง     มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย    9.21 - 10.00    
                                                                     9      หมายถึง     มาก  ค่าเฉลี่ย    8.21 - 9.00    
                                                                     8      หมายถึง     ปานกลาง ค่าเฉลี่ย    7.21 - 8.00    
                                                                     7      หมายถึง     น้อย  ค่าเฉลี่ย    6.21 - 7.00    
                                                                  1 - 6    หมายถึง     น้อยมาก  ค่าเฉลี่ย    1.21 - 6.00    
       
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ S.D. เกณฑ์ประเมิน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41 40 39 19 7 4 0 0 0 0 150 8.51 85.13 1.40 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 41 39 40 20 6 4 0 0 0 0 150 8.51 85.13 1.36 มาก

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 36 44 20 5 5 0 0 0 0 150 8.47 84.73 1.38 มาก

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 42 35 42 22 6 3 0 0 0 0 150 8.51 85.07 1.29 มาก

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 44 38 35 17 11 5 0 0 0 0 150 8.48 84.80 1.68 มาก

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 42 36 46 12 9 5 0 0 0 0 150 8.50 85.00 1.57 มาก

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 45 39 41 14 8 3 0 0 0 0 150 8.60 86.00 1.40 มาก

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 49 33 41 17 7 3 0 0 0 0 150 8.61 86.07 1.41 มาก

ภาพรวม 344 296 328 141 59 32 0 0 0 0 1,200  8.52 85.24 1.44 มาก

คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา


