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คำนำ 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จึงจัดทำรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) ขึ้น ซึ่งการประเมินผลจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการ 
ใช้ทรัพยากร งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และการตัดสินใจต่อไป 
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ อง ถ่ิน (ฉบับที่  3 ) พ .ศ.2561 ข้อ  ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓ ) ของข้อ 29 ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนีเ้พื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว
และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมนิผลโดยหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชน
ในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจที่เกิดจาก
กระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วยแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จึงสรุปได้ว่าการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา   
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ 
แก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน    

๑. ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการ 
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ของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถ่ินหรือไม่ สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถ่ินนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายหรือ
อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กร 
ทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุด 
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล   
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  
จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้   
   1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้   
   3. เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงา น
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
   4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาง   
   5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/ 
กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบลหนองนาง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด   
   6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ    
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล  
  ขั้นตอนท่ี ๑    
   แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ อง ถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้    
   ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย      
   ๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 

                      /๒)  ผู้แทนประชาคม...  
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   ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน    
   ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน    
   ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน          
   ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน     
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ    
   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการ
ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ขั้นตอนท่ี ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินรายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 

ขั้นตอนท่ี ๕ 
  ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชน ในท้องถ่ินทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 13  
 
 
 
 

/ผังข้ันตอน... 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลหนองนาง  
ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
นาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ดังนี้     
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถ่ิน    

 
                        /หนังสือ… 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(ตั้งข้อสงัเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น) 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน     
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๙   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
   4.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้    
   (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนนิโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด
เอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และ เป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้า
เกิดข้ึนหรือไม่    
   (๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน    
   (๓) ความพอเพียง (adequacy)  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ
จำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ 
หน้าที่ของท้องถ่ิน โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถ่ิน    
   (๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  
โดยพิจารณา     
   ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัยประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมี
ไฟฟ้า สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง    
   ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง         
   ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

      /๔) ด้านเศรษฐกิจ… 
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   ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ ยว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอ  
ในการดำรงชีวิต      
   ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ ถูกท ำลาย 
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะที่ เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม 
ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีข้ึน    
   ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่ และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน  
เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินสืบไป     
   (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ 
การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม่   
   (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของ
หมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไข หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่      
   (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจาก
การดำเนนิโครงการขององค์การบริหารสว่นตำบล ซึ่งสง่ผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   
    (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่   
4.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ท้องถ่ิน ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรวมทั้งตำบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์  
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้    
   (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ  
ต่อท้องถ่ิน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด  
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดข้ึน             /๒) การวิเคราะห์… 
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   (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน       
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือ ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน  
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง  
อุปสรรคที่ อาจจะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
สามารถ ทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis) การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน     
5.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนี้     
    การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
    (๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ 
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
    (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้  
   แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
    (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)    
    การประเมินผลในเชิงคุณภาพ     
    เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต. 
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้  
   แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม   
   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์  

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล   
    การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้    
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน    
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

http://www.dla.go.th/
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่ เป็นจริง  
ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ   
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้    
   7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ส่วนท่ี 2... 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   
  "บรหิารโปรง่ใส เน้นให้บริการ สานต่อการศึกษา มุ่งพฒันาอาชีพ ส่งเสรมิจารีตประเพณี ดูแลเด็ก
สตรผีู้สงูวัย ผู้สงูอายุ ส่งเสริมไว้เศรษฐกิจพอเพียง" 

พันธกิจ (Mission)  
  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทาง เส้นทางคมนาคม    
  2. พัฒนาดูแลและแก้ไขปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส     
  3. พัฒนาดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน   
  4. พัฒนาบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   
  5. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน    
  6. พัฒนาส่งเสริมพร้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  7. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมือง การบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร 

เป้าประสงค์ (Goals)    
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจผลผลิตรายได้และมีงานทำและการประกอบอาชีพลดปัญหาการ
ว่างงานและเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน    
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงตลอดจนการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด   
  4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
  5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย   
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
        1. ก่อสร้าง บำรงุรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
        2. ก่อสร้าง ดูแล บำรงุรักษาแหลง่น้ำ ก่อสร้างฝาย คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
        3. ก่อสร้าง บำรงุรักษาระบบประปาหมูบ่้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชมุชนและสังคม 
         1. การจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 
         2. การรักษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
         3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  4. การสง่เสรมิพัฒนาทางด้านการศึกษาทุกระดับ   
  5. การสง่เสรมิเสรมิพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการของเยาวชน  
  6. การสง่เสรมิพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ ให้มรีายได้เพิม่ขึ้น      
  7. การสง่เสรมิประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  8. การสง่เสรมิ บำรงุรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์  
 

/ยุทธศาสตร์... 



รายงานตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ 2563   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1. การสง่เสรมิการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         2. การสง่เสรมิการบำบัดและฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         3. การสง่เสรมิการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4. การสง่เสรมิการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
         5. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 
  1. การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบรูณาการโดยยึดหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
         2. การสง่เสรมิงานสวัสดิการสังคม แก่ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
         3. การสง่เสรมิการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน  
  4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อทุกประเภท ตามฤดูกาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาองค์กร 
         1. การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
         2. การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
         3. การปรับปรงุระบบทะเบียน และเอกสารงานสารบรรณ 
         4. การปรับปรงุและพฒันารายได ้
        5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
         6. การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน 
         7. การก่อสร้าง/การปรบัปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรกัษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครือ่งมอื 
เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิาน 
         8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๖3) โดยเก็บข้อมูลการ
ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี ้

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 เป็นแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
15 พฤษภาคม 2562 ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2 แนวทาง คือ 

 1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   
  2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

แบบท่ี 3/1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
2.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพี่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม่ำเสมอ ✓  
4.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  
5.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาทอ้งถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคญัของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
9.   มีการวเิคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท้องถิ่น ✓  
10. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด   

✓  

11. มีการกำหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ✓  
12. มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น ✓  
13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา ✓  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจงัหวัด ✓  
15. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ✓ 
16. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี   
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ฯลฯด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20  
 (3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3 ) ข้ อ มูล เก่ี ยว กับสภาพท างสั งคม เช่ น  การศึ กษ า 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2) 2 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

(15) 
(3) 

 
3 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน อาชยากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒ นธรรม ภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ น 
เป็นต้น 

(3) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่ ง เส ริมอาชี พ  กลุ่ มทางสั งคม การพัฒ นาอาชีพและ 
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่ สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภู มิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์  
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสง่ผลต่อการดำเนินงานไดแ้ก่ S-strength(
จุดแขง็) W-Weakness(จดุอ่อน)O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

65 
(10) 

 
8 

 

 

 

 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุด มุ่งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

3.10 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 88 
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Gloal Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้าน
สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

(10) 9 

2. การประเมินผล
การนำแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่ได้ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 9 

3. การประเมินผล
การนำแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลกั
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ 
ในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

(10) 8 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Gloal Demand /Trend หรือหลกัการบูรณา
การ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มพีื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10) 8 
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5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพือ่ให้การพฒันาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่กำหนดไว้ ซื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 

มี วัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้ อ งกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูก่าร
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมาย
จะต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกให้ชัดเจนใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน 

(5) 4 

5.5เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2574 (5) ยึดหลักการนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกบั 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิ
ไปสู่  Value –Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้ วย
นวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู้การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วยระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนที่
เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการ
แก้ปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5) 4 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพฒันาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4 

5.10 มกีารประมาณ
การาคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 4 

/ประเด็นการ... 
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5.11 มีการกำหนด
ตั ว ชี วัด  (KPI) แล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Ker performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผล ใช้บอกประสิทธิภาพ ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ความว่าจะได้รับ) 

(5) 4 

5.12  ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคลองกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แบบที ่2… 
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คำชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
2. รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (256๑–2565) 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

150 91,884,000 241 175,994,000 242 176,584,000 241 175,467,000 241 175,465,000 

2.การพัฒนาด้านสร้าง
ความเข้มแข็งของ 
ประชาชน ชุมชน และ
สังคม 

18 1,590,000 88 13,834,260 95 14,724,260 125 21,350,260 121 21,172,260 

3.การส่งเสริมด้านการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 10 2,210,000 10 2,210,000 10 2,210,000 10 2,210,000 

4.การส่งเสริมสุขอนามัย 
คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง 

2 115,000 5 317,000 7 617,000 13 1,217,000 13 1,217,000 

5.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กร 

5 440,000 16 2,647,000 16 2,647,000 17 2,747,000 17 2,747,000 

รวม 175 94,029,000 360 195,002,260 370 196,782,260 406 202,991,260 402 202,811,260 
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4. ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 4,531,000.00 

2.การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน ชุมชน และสังคม 33 11,917,260.00 

3.การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 50,000.00 

4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 5 568,760.00 

5.การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร 3 480,000.00 

รวม 60 17,547,020.00 

 

ส่วนท่ี 2  ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
2.1 โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ที ่ โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว/

ผูกพันลงนามสัญญา 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเฉลา ถึงบ้านนาย

จันทร์สด ✓ - - 47,000 46,800 

2 ก่อสร้างถนน คสล. จากตลาด หมู่ที่ 3 -สี่แยกหมู่ที่ 8  - ✓ - 415,000 415,000 
3 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างบ้านนางอัมพร โคตทะดี - ✓ - 114,000 114,000 
4 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล.เส้นหน้าวัดจาก

บ้านนายศุภชัย หมู่ 10-โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
- ✓ - 448,000 442,000 

5 ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตรเส้นวังเป็ดก่า-โสกกิก - ✓ - 66,000 66,000 
6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพนตอนล่าง - ✓ - 640,000 585,000 
7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง เส้นแท้งค์

น้ำประปาบ้านราษฎร์สามัคคีถึงเส้นทางไปบ้านหมากหุ่ง ✓ - - 311,369 311,368.02 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง เส้นสระ
หลวงวังเป็ดก่า ✓ - - 300,000 298,346.21 

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำพร้อมหม้อแปลง เส้นซอย
ข้างบ้านนายบุญ บุดสีรี-พื้นที่ไทยซุน ✓ - - 329,700 329,671.63 

10 โครงการเสริมพื้นลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาง 

- ✓ - 282,000 282,000 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด (เส้นที่ 1  
จากบ้านนายวิชัย สีเทา-ถนนใหญ่ /เส้นที่ 2 จากบ้านนาย
บัวหา วันยะปะเตา-บ้านนายกิตติพงษ์พิมพร/เส้นที่ 3 
ข้างบ้านนายฉลาด แดนประกรณ์-บ้านนางจอม สงฆัง 

- ✓ - 269,000 155,793 
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ที ่ โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผกูพัน

ลงนามสัญญา 
12 วางท่อระบายน้ำหลังวัดเวฬุวัน-ลำห้วยทม  - ✓ - 167,000 167,000 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด 
หมู่ที่ 6 (เส้นข้างบ้านยายพิมพา-บ้านนางสม
เพชร แสนศรี 

- ✓ - 403,000 231,850 

14 ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านนาดง - ✓ - 500,000 500,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๕  

- ✓ - 130,000 130,000 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้าน
ราษฎร์สามัคคี -วัดบ้ านราษฎร์ (วัดสิม )  
หมู่ที่ 7 

✓ - - 108,931 108,931 

17 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลหนองนาง ✓ - - 1,412,000 1,358,000 

18 โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุวรรณภูมิ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านาน้ำพาย 

✓ - - 225,400 174,120 

19 โครงการอาห ารเสริม  (นม) ให้ กับ เด็ ก
นักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลหนองนางและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองนาง 

✓ - - 829,920 773,538.76 

20 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ✓ - - 15,000 8,000 
21 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาระดับเครือข่าย

สถานศึกษาที่ ๗ (ท่าบ่อ ๒) ✓ - - 20,000 20,000 

22 อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

- - ✓ 10,000 - 

23 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวิชาการ - - ✓ 10,000 - 
24 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ 

- - ✓ 
โอนลด 

40,000 - 

25 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ (12 สิงหาคม) 

- - ✓ 
โอนลด 

30,000 - 

26 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 

- - ✓ 
โอนลด 

40,000 - 

27 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) 

- - ✓ 
โอนลด 

40,000 - 
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ที ่ โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว/

ผูกพันลงนามสัญญา 
28 โครงการประเพณีลอยกระทง ✓ - - 100,000 99,090 
29 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ✓ - - 150,000 150,000 
30 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนตำบล

หนองนาง ✓ - - 70,000 69,150 

31 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัด
ยุงลาย ✓ - - 160,000 125,546.15 

32 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ✓ - - 50,000 47,750 
33 โครงการส่งเสริมชมรมผู้พิการตำบลหนองนาง 

- - ✓ 
โอนลด 

10,000 - 

34 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน 
- - ✓ 

โอนลด 
20,000 - 

35 โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ 
- - ✓ 

โอนลด 
40,000 - 

36 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลหนองนาง - - ✓ 70,000 - 
37 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ✓ - - 50,000 24,550 
38 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

- - ✓ 
โอนลด 

20,000 - 

39 ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหาร 

- - ✓ 
โอนลด 

600,000 - 

40 โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบล
หนองนาง (ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล) 

- - ✓ 10,000 - 

41 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

- - ✓ 20,000 - 

42 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ✓ - - 30,000 29,450 

43 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหนองนาง ✓ - - 6,131,900 5,560,500 
44 เบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลหนองนาง ✓ - - 1,817,600 1,817,600 
45 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองนาง ✓ - - 30,000 29,500 
46 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ✓ - - 200,000 200,000 
47 เงินสำรองจ่าย ✓ - - 120,000 94,916 
48 โครงการต่อเติมสถานที่ประกอบอาหารสำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ 
- ✓ - 135,500 135,500 

49 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓ 
เงินสะสม - - 350,000 80,320 

50 โครงการปลูกป่าภายในตำบลหนองนาง - - ✓ 
โอนลด 

30,000 - 
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/รายงานสรปุ... 

ที ่ โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว/

ผูกพันลงนามสัญญา 
51 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ - - ✓ 

โอนลด 10,000 - 

52 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมงกุฎ
ราชกุมารี 

- - ✓ 20,000 - 

53 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์ - - ✓ 5,000 - 
54 โครงการ To Be Number one ตำบลหนองนาง - - ✓ 

โอนลด 40,000 - 

55 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
อบต.หนองนาง ✓ - - 220,000 220,000 

56 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - - ✓ 
โอนลด 200,000 41,040 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้ป่วยมีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พึ่ง 

- - ✓ 
โอนลด 50,000 - 

58 โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส.อบต. 
ผู้นำชมชน อสม.กลุ่มอาชีพ,หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน นักเรียน ประชาชนในตำบล
หนองนาง 

✓ - - 480,000 467,040 

59 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - - ✓ 120,000 - 
60 โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เคลื่อนที่ - - ✓ 10,000 - 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

242 176,584,000 16 4,531,000 16 4,180,575.77 5 1,091,932.77 

การพัฒนาด้านสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน  
ชุมชน และสังคม 

95 14,724,260 33 11,917,260 22 10,968,750.91 21 10,833,250.91 

การส่งเสริมด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 2,210,000 3 50,000 - - - - 

การส่งเสริมสุขอนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชน
และสังคมท่ีเข้มแข็ง 

7 617,000 5 568,760 1 420,000.00 1 420,000.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
องค์กร 

16 2,647,000 3 480,000 1 467,040.00 1 467,040.00 

รวม 370 196,782,260 60 17,547,020 40 16,036,366.68 28 12,812,223.68 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 4,180,575.77 5 1,091,932.77 

2.การพฒันาด้านสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน 
ชุมชน และสังคม 

22 10,968,750.91 21 10,833,250.91 

3.การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและ
สังคมทีเ่ข้มแข็ง 

1 420,000.00 1 420,000.00 

5.การพฒันาด้านการพัฒนาองค์กร 1 467,040.00 1 467,040.00 

รวม 40 16,036,366.68 28 12,812,223.68 
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ส่วนท่ี  3 ผลการดำเนินงาน 
3.1  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตวัอย่าง จำนวน 200 คน 
1. เพศ  ชาย   จำนวน  103  คน    หญิง   จำนวน  97 คน 
2. อายุ   ต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน  16 คน    20-30 ป ี  จำนวน 28 คน   
   31-40 ป ี จำนวน  49 คน    41-50 ป ี  จำนวน 39 คน   
   51-60 ป ี จำนวน 49 คน    มากกว่า 60 ป ีจำนวน 19  คน 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จำนวน  42 คน    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 83 คน 

อนุปรญิญา   จำนวน  34 คน      ปริญญาตรี  จำนวน 36 คน   
สูงกว่าปริญญาตร ีจำนวน 2 คน    อื่น ๆ   จำนวน  3  คน 

4. อาชีพ   รับราชการ  จำนวน  5 คน   เอกชน/รัฐวิสาหกจิ จำนวน 27  คน 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว จำนวน 21 คน  รับจ้าง    จำนวน 63 คน   
นักเรียน นักศึกษา จำนวน  25 คน  เกษตรกร  จำนวน  57 คน   
อื่นๆ    จำนวน 2 คน 

  
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

 

พอใจ 

 

พอใจน้อย 

 คน % คน % คน % 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 111 55.5 89 44.5
5 

0 0 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 102 51 96 48 2 1 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 126 63 74 37 0 0 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 102 51 98 49 0 0 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการกิจกรรม 130 65 70 35 0 0 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 101 50.5
0 

99 49.5 0 0 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น 126 63 74 37 0 0 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 135 67.5 65 32.5 0 0 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 137 68.5 63 31.5 0 0 

รวมเฉลี่ย % 59.45 40.45 0.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

/5. ผลการดำเนินงาน... 
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3.2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรวมในโครงการ / กจิกรรม 9.24 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม 8.43 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8.45 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.52 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 8.52 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

 

 

8.60 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม 8.64 

ภาพรวม 

 

8.60 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาดา้นสรา้งความเข้มแข็งของประชาชน ชมุชน และสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรวมในโครงการ / กจิกรรม 8.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม 8.27 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8.38 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.36 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.51 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 8.60 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

8.48 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม 8.65 

ภาพรวม 8.47 
 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์ที่  3 ... 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การส่งเสริมดา้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรวมในโครงการ/ กจิกรรม 8.62 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/ กจิกรรม 8.34 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8.41 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 8.47 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กจิกรรม 8.39 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 8.50 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/ กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.49 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กจิกรรม 8.68 

ภาพรวม 8.48 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การส่งเสริมสุขอนามัย คณุภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรวมในโครงการ / กจิกรรม 8.66 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม 8.23 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8.43 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 8.56 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.54 

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม 8.63 

ภาพรวม 8.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5… 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาดา้นการพัฒนาองค์กร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรวมในโครงการ / กจิกรรม 8.68 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม 8.24 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8.42 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.41 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.46 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 8.41 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.52 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม 8.71 

ภาพรวม 8.48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 4… 
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ส่วนที่ 4 
บทสรุป 

รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเองเพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นแบบประเมนิตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน 18 รายการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาง ดำเนินการ จำนวน 18 รายการ  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เป็นแบบที่ ๓/๑  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ทีก่ำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
 

แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์          
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด  เพื่อติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รายละเอียดแนบท้าย) 

 

แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด  เพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รายละเอียดแนบท้าย) 

 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (1 ตุลาคม 2562–30 กัน  ยายน 2563) (รายละเอียด 
หน้า 19) สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 370 โครงการ 
  - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 
196,782,260.00  บาท (รายละเอียดหน้า 19) 
 
 

/2. ผลการดำเนินงาน… 
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - จำนวนโครงการที่นำมาต้ังข้อบัญญัติ   60 โครงการ 
  - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  40 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.66) 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   20 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33)   
  (รายละเอียดหน้า 24) 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
  - งบประมาณที่ ตั้ งไว้ตามแผนพัฒ นาท้ อง ถ่ิน (พ .ศ.2561 -2565) เฉพาะปี งบประมาณ  
พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 196,782,260.00 บาท   
  - งบประมาณและโครงการพัฒนาที่ดำเนินการเบิกจ่ายในข้อบัญญัติแล้ว จำนวน 28 โครงการ              
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,812,223.68 บาท (รายละเอียดหน้า 24)  
 

แบบท่ี 3/1 แบบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1. สรุปผลจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

- จำนวนยุทธศาสตร์ 5  ยุทธศาสตร์ 
- จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 370 โครงการ 
- จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 60 โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ในภาพรวม 
(จากแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด) 
  - พอใจมาก ร้อยละ 59.45    
  - พอใจ      ร้อยละ 40.45   
  - ไม่พอใจ   ร้อยละ   0.01 
(จากแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น 8.60 คะแนน   
  - ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม 
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น 8.47 คะแนน   
  - ยุ ทธศาสตร์ที่  3  การส่ งเส ริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม  
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น 8.48 คะแนน   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่ เข้มแข็ง 
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น 8.47 คะแนน   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร  ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น 8.48 คะแนน   
 

 
 
 
 

 
/ส่วนที่ ๕… 
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ส่วนที่ ๕ 
ข้อสังเกต และเสนอแนะ 

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) ซึ่งมีข้อสังเกตและ
เสนอแนะ ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/อุปสรรค   
   ๑. องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองนาง บรรจโุครงการ/กจิกรรมไว้ในข้อบญัญัติได้ร้อยละ 16.21 
ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณ 
มีจำกัด จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ   
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ 
ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
  ข้อเสนอแนะ   
  ๑. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนที่มีความเป็นไปได้ในทางการ
ปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
  ๒. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ โครงการซ่อมแซมถนน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โครงการลงดินลูกรัง 
มีความซ้ำซ้อนหลายโครงการ ช่ือโครงการและเป้าหมายไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรช้ีแจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของ
โครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน   
  ๓. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  4. เห็นควรให้สำนัก/กอง /งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการ
ติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรดำเนินการ
ต่อหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป    
  5. การจัดแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และการนำแผน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้เคียงสอดคล้องทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและ
งบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย   
  6. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้
ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะเห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ติดตามประเมินผลยังมีน้อย    
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ภาคผนวก 
 

- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
- สำเนารายงานการประชุมฯ 
- แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานของ อบต.ในภาพรวม 
- แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร ์
- แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
- แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

  


