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คํานํา 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
 

  ดังน้ัน  เพ่ือให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงจัดทํารายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) ขึ้น ซึ่งการประเมินผลจะเปนสิ่งที่บงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไว
ไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการ ที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร  
นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบวามีความสอดคลองกับการ 
ใชทรัพยากร งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม และประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง แกไข และการตัดสินใจตอไป 
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  สวนที่ 1 
บทนํา 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่ น  (ฉ บับที่  3 ) พ .ศ .2561  ขอ  ๑2 ให ยกเลิกความใน (๓ ) ของขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปน้ีแทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทั้งน้ีเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังน้ันการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลว
และที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมนิผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชน
ในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจที่เกิดจาก
กระบวนการวางแผน ประกอบไปดวยแผนพัฒนาทองถิ่น 

จึงสรุปไดวาการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
เปนอยางย่ิงเน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา   
วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการ 
แกประชาชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น    

๑. ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการ

ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไรเปนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น วาเปนไปตามความตองการ 
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ของประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวม 
ของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของทองถิ่นหรือไม สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายหรือ
อาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความ
คุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกร 
ทางสังคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ และที่สําคัญที่สุด 
คือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล   
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด  
จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังน้ี   
   1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
ซึ่งจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว 
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว   
   3. เพื ่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง   
   5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/ 
กองทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ 
ประชาชนในตําบลหนองนาง หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด   
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ    
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล  
  ขั้นตอนที่ ๑    
   แต ง ต้ั งคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังน้ี    
   ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย      
   ๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

                      /๒)  ผูแทนประชาคม...  
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   ๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน    
   ๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน    
   ๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน          
   ๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน     
   โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ    
   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ขอ ๑1 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปน้ีแทน “กรรมการ
ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

ขั้นตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน 
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 

ขั้นตอนที่ ๕ 
  ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชน ในทองถิ่นทราบใน
ที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํ าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 13  
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาลหนองนาง  
ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
นาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังน้ี     
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น    

 
                        /หนังสือ… 

ผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ

คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน  

(ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น) 

 

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

แผนพฒันาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งไดจากการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ตอผูบรหิารทองถ่ิน 

ดําเนนิการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพฒันา 

กําหนดแนวทาง วิธกีารในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

ผังขัน้ตอนการดาํเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและ

ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 
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   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๙   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
   4.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังน้ี    
   (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนด
เอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และ เปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชา
เกิดขึ้นหรือไม    
   (๒) ความสอดคลอง (relevance) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการ แผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตรและนโยบายของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) วิสัยทัศน 
พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือ การพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการ
ของประชาคมและชุมชน    
   (๓) ความพอเพียง (adequacy)  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความ
จําเปนตอประชาชนในชุมชน สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ 
หนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถิ่น    
   (๔) ความกาวหนา (Progress) พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  
โดยพิจารณา     
   ๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัยประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมี
ไฟฟา สาธารณะครบทุกจุด มีแหลงนํ้าในการเกษตรพอเพียง    
   ๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เด็กไดรับการศึกษาบ้ันพ้ืนฐานทุกคน ผูสู งอายุ  
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด 
โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเปนอยูดีขึ้น มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกาย 
แข็งแรง         
   ๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

      /๔) ดานเศรษฐกิจ… 
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   ๔) ดานเศรษฐกิจ พาณิ ชยกรรมและการทองเที่ ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ 
ในการดํารงชีวิต      
   ๕) ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ ไมถูกทํ าลาย 
สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม 
ปริมาณนํ้าเสียลดลง การระบายนํ้าดีขึ้น    
   ๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยู และไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน  
เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและ 
สืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปน
ไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจ และจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นสืบไป     
   (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม 
การดําเนินโครงการสามารถแกไข ปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา 
ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม    
   (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของ
หมูบานประชาชนไดรับการแกไข หรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม      
   (๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจาก
การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   
    (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ โดยพิจารณา ถึงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม   
4.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ทองถิ่น ในระดับหมูบานและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกัน 
และกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะห 
สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังน้ี    
   (๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบ 
ตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิด 
การบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะหสภาพภายนอกน้ี เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้น   

           /๒) การวิเคราะห… 
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   (๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน       
   เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น  
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง 
อุปสรรคที่ อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
สามารถ ทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  
การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ 
ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน     
5.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล   
     สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน 
ปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปดังน้ี     
    การประเมินผลในเชิงปริมาณ   
    (๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ 
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
    (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี   
   แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   
    (๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)    
    การประเมินผลในเชิงคุณภาพ     
    เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของอบต. 
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี   
   แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม   
   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอบต. ในแตละยุทธศาสตร  
6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล   
    การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังน้ี    
   1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน    
   2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที  
ทั้งในปจจุบันและอนาคต   
   3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น   
                  /4. สามารถ… 

http://www.dla.go.th/
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา 
ตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่ เปนจริง  
ทําใหไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
   5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ   
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ  
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได    
   7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง แตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรมงานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนที่ 2... 
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สวนที ่2 
วิสัยทศัน พนัธกิจ ยุทธศาสตรการพฒันา 

 

วิสัยทัศน (Vision) การพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบล   
  "บริหารโปรงใส เนนใหบริการ สานตอการศึกษา มุงพัฒนาอาชีพ สงเสริมจารีตประเพณี ดูแลเด็ก
สตรีผูสูงวัย ผูสงูอายุ สงเสริมไวเศรษฐกิจพอเพียง" 

พันธกิจ (Mission)  
  1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทาง เสนทางคมนาคม    
  2. พัฒนาดูแลและแกไขปญหาสังคม เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส     
  3. พัฒนาดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน   
  4. พัฒนาบํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   
  5. พัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น    
  6. พัฒนาสงเสริมพรอมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  7. เผยแพรความรูทางวิชาการ การเมือง การบริหารและระบบขอมูลขาวสาร 

เปาประสงค (Goals)    
  ๑. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจผลผลิตรายไดและมีงานทําและการประกอบอาชีพลดปญหาการ
วางงานและเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงาน    
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึงตลอดจนการรับรูขาวสารที่ทันสมัย 
 3. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด   
  4. สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    
  5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาทุกเพศทุกวัย   
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตรการพฒันา 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
        1. กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
        2. กอสราง ดูแล บํารงุรักษาแหลงนํ้า กอสรางฝาย คลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
        3. กอสราง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาสรางความเขมแขง็ของประชาชน ชุมชนและสังคม 
         1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
         2. การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
         3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  4. การสงเสริมพัฒนาทางดานการศึกษาทุกระดับ   
  5. การสงเสริมเสริมพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาและนันทนาการของเยาวชน  
  6. การสงเสริมพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพ ใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น      
  7. การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนาดานการทองเที่ยว 
  8. การสงเสริม บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
 

/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         1. การสงเสริมการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         2. การสงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         3. การสงเสริมการปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         4. การสงเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         5. การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เขมแข็ง 
  1. การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
         2. การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม แกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม  
         3. การสงเสริมการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน  
  4. การปองกันและระงับโรคติดตอทุกประเภท ตามฤดูกาล 
ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาองคกร 
         1. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
         2. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
         3. การปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสารงานสารบรรณ 
         4. การปรับปรุงและพัฒนารายได 
        5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
         6. การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
         7. การกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
         8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
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สวนที ่3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๖4) โดยเก็บขอมูลการ
ดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการ ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังน้ี 

 

การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํ
แผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 

 เปนแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2 แนวทาง คือ 

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น   
  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบที่ 3/1  การกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 
 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น   
1.   มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพี่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่   
3.   มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.   มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยทุธศาสตรการพฒันา   
สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพฒันาทองถิน่   
7.   มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทาํฐานขอมูล   
8.   มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน   
9.   มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 
     ยุทธศาสตรจังหวดั   

  

11. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
12. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวดั   
15. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
16. มีการจดัทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
17. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดงันี้   
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตัง้ของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมอิากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม
ฯลฯดานการเมอืง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตัง้ ฯลฯ 

20  
 (3) 

 
3 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3 ) ข อมู ล เกี่ ย วกั บสภาพทางสั งคม  เช น  การ ศึกษ า 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2) 2 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 3 

 

 

 

 

 

/ประเด็นการ... 
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

2.การวิเคราะห

สภาวการณและศกัยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเช่ือโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

(15) 
(3) 

 

3 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3) 3 

(3 ) การวิ เคราะหทางสังคม เชน  ด านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณ สุข ความยากจน อาชยากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒ นธรรม ภูมิปญ ญ าท องถิ่ น 
เปนตน 

(3) 3 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การส ง เสริมอาชีพ  ก ลุ มทางสั งคม  การพัฒ นาอาชีพ และ 
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(2) 2 

(5) การวิ เคราะห ส่ิงแวดลอม พื้ นที่ สี เขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือ ส่ิงที่ เกิดขึ้น  การประดิษฐ 
ที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-strength(
จุดแข็ง) W-Weakness(จุดออน)O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

3. ยุทธศาสตร 
3.1ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  
 

65 
(10) 

 

10 

 

 

 

 

/ประเด็นการ... 
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจงัหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนหรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยดังกลาว 

(5) 5 

3.9  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่องโยงองครวมที่จะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและ
ครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 96 
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชในการวิเคราะห SWOT Analysis/Gloal Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน
สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

(10) 9 

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวา
เปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมไดดําเนินการจริงตามที่กําหนดไวเทาไร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 9 

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆมาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ัน ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึง่เปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ 
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น โดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Gloal Demand /Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration)  
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10) 9 

/ประเด็นการ... 
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5. โครงการพฒันา 

5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ซื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

4 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 

มี วัตถุ ป ระสงค ชั ด เจน  (clearobjective) โครงการต อ งกํ าหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินการตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง เปาหมาย
จะตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอกใหชัดเจนใครคือกลุมเปาหมายหลัก 
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ย่ังยืน 

(5) 5 

5.5เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

โครงการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2574 (5) ยึดหลักการนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิ
ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

/ประเด็นการ... 
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รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู  Value –Based Economy หรือ เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด วย
นวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยดวย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวยระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่
เปนปจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการ
แกปญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5) 5 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถิ่น นําไปสูความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณ
การาคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น 
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5) 5 

 
/ประเด็นการ... 



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ 2564   
  
 

-18- 
 

ประเดน็การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.11 มีการกําหนด
ตั ว ชี วัด  (KPI) และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Ker performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได ใชบอกประสิทธิผล ใชบอกประสิทธิภาพ ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ ความวาจะไดรับ) 

(5) 4 

5.12  ผลที่คาดวา

จะไดรับสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จ
ได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปน
จริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แบบที่ 2… 
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คําชีแ้จง : เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
2. รายงานผลการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) 
 

สวนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน (256๑–2565) 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทองถ่ิน (2561–2565) 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
150 91,884,000 241 175,994,000 243 176,704,000 274 199,087,000 379 267,329,000 

2.การพัฒนาดานสรางความ

เขมแข็งของ ประชาชน ชุมชน 

และสังคม 

19 1,935,000 89 14,519,260 96 15,409,260 126 22,035,260 123 21,869,260 

3.การสงเสริมดานการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

0 0 10 2,210,000 10 2,210,000 10 2,210,000 11 2,510,000 

4.การสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพ

ชีวิต ของประชาชนและสังคมที่

เขมแข็ง 

2 70,000 6 432,000 8 732,000 14 1,337,000 17 2,337,000 

5.การพัฒนาดานการพัฒนา

องคกร 
4 140,000 14 1,847,000 14 1,847,000 15 1,947,000 15 1,947,000 

รวม 175 94,029,000 360 195,002,260 371 196,902,260 439 226,616,260 545 295,992,260 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/4. ผลการดําเนินงาน… 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 3,448,000.00 

2.การพัฒนาดานสรางความเขมแข็งของ ประชาชน ชุมชน และสังคม 34 11,343,485.00 

3.การสงเสริมดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 50,000.00 

4.การสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคมท่ีเขมแข็ง 9 660,000.00 

5.การพัฒนาดานการพัฒนาองคกร 1 0.00 

รวม 65 15,501,485.00 

 

สวนที่ 2  ผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
2.1 โครงการพฒันาตามขอบญัญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
/ที่... 

ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว/

ผูกพันลงนามสัญญา 
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภู มิภาคอําเภอทาบอ 

โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรหมูท่ี ๔  
 - - 200,000 195,059.59 

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง จากคลองสงน้าํไป
สุดหวยเชียงขวัญ หมูท่ี ๓  

 - - 150,000 95,155.70 

3 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี ๒ 

 - - 42,800 42,000 

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ําพรอม
หมอแปลง เสนทางสระหลวงถึงหนองตูม หมูท่ี 6 
บานสมสราง  

 - - 200,000 197,630.33 

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา  
เพ่ือการเกษตร สายบานราษฎรสามัคคีถึงบาน
บักหุง หมูท่ี 7 

 - - 200,000 199,145.94 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. จากหนาบานนาย
บรรเลง โคตรชมภู หมูท่ี 1 บานนาน้ําพาย 

 - - 322,000 322,000 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางเขา 
ปาชาบานนาดง หมูท่ี 2  

 - - 360,000 360,000 
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ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว/

ผูกพันลงนามสัญญา 
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน 

นายบุญมี ขวาของ ถึงสี่แยกบานนางประนอม มุขพรม  
หมูท่ี 3 บานหนองนาง  

 - - 98,000 95,000 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน 
นายบัณฑิต ใจใหญ ถึงบานนายบุญสง กองลอม  
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  

 - - 406,000 405,000 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนาท่ีทํา
การผูใหญบาน หมูท่ี 8 ถึงคลองน้ํา 

 - - 412,000 408,000 

11 กอสรางรางระบายน้ํา(คสล.)ภายในหมูบาน หมูท่ี 9 
เริ่มจากโนนสดใส ซอย 9 ถึ งโนนสดใส ซอย 5  
ขางโรงเรียน  

 - - 401,000 401,000 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางบาน
โนนสดใสออกไปบานสมสราง (นค.ถ 18-02) 

 - - 98,200 96,000 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมจาก
ถนนลูกรังนานายมวย ยศธะแสน ถึงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเกา หมูท่ี 10 บานคําปากาว นค.ถ 118-17 

 - - 399,000 399,000 

14 โครงการซอมแซมคูหวย บังพวนพรอมวางทอ  
หมูท่ี 3 

 - - 29,900 29,100 

15 โครงการซอมแซมบล็อก คอนเวิรสขามหวยบังพวน  
หมูท่ี 4 บานนาดุ  

 - - 10,000 10,000 

16 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี 5 บานดงนาคํา  

 - - 21,300 21,300 

17 โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูท่ี 7  - - 65,500 47,314.12 

18 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี 10 

 - - 32,300 32,000 

19 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในตําบลหนองนาง 

 - - 1,410,000 1,410,000 

20 โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนบานสุวรรณภูมิ และศูนยพัฒนากอน
วัยเรียนบานาน้ําพาย 

 - - 240,300 216,220 

21 โครงการอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในตําบลหนองนางและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลหนองนาง 

 - - 786,240 755,130.48 

22 โครงการวันเด็กแหงชาติ - -  15,000 - 
23 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาระดับเครือขาย

สถานศึกษาท่ี ๗ (ทาบอ ๒) 
- - 

 
(โอนลด) 

6,400 
 

- 

24 อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน - -  10,000 - 
25 อุดหนุนโครงการเขาคายวิชาการ - -  10,000 - 



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ 2564   
  
 

-22- 
 

/ที่... 

ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว/

ผูกพันลงนามสัญญา 

26 โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ 
วันพอแหงชาติ 

- - 
 

(โอนลด) 
10,000 

 
- 

27 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม) 

- - 
 

(โอนลด) 
10,000 

 
- 

28 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
(3 มิถุนายน) 

- - 
 

(โอนลด) 
20,000 

 
- 

29 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
(28 กรกฎาคม) 

- - 
 

(โอนลด) 
20,000 

 
- 

30 โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)  

- - 
 

(โอนลด) 
10,000 

 
- 

31 โครงการประเพณีลอยกระทง  - - 100,000 100,000 

32 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด  - - 150,000 150,000 

33 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับชุมชนตําบล
หนองนาง 

 - - 70,000 69,358 

34 โครงการสงเสริมชมรมผูพิการตําบลหนองนาง - -  10,000 - 
35 โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน - -  20,000 - 
36 โครงการจัดกิจกรรมกตัญูผูสูงอายุ - -  40,000 - 
37 โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี ส อบต. 
ผูนําชมชน อสม.กลุมอาชีพ,หัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการหมูบาน นักเรียน ประชาชนในตําบล
หนองนาง 

- - 
 

(โอนลด) 
200,000 

 
- 

38 คาใชจายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- - 
 

(โอนลด) 
600,000 

 
- 

39 โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน 

- - 
 

(โอนลด) 
8,000 

 
- 

40 โครงการอบรมใหความรูพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  20,000 - 

41 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลหนองนาง  - - 6,098,400 6,003,500 

42 เบี้ยยังชีพผูพิการตําบลหนองนาง  - - 1,870,065 1,839,200 



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ 2564   
  
 

-23- 
 

 

 

/ที่… 

ที ่ โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว/

ผูกพันลงนามสัญญา 

43 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตําบลหนองนาง  - - 72,000 35,000 

44 โครงการ To Be Number one ตําบลหนองนาง - -  10,000 - 
45 โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันสําคัญ

พระมหากษัตริย 
- - 

 
(โอนลด) 

50,000 
 

- 

46 โครงการสนับสนนุ คาใชจายในการ บริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, 
คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  

 - - 53,580 17,700 

47 โครงการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพาย 

 - - 200,000 200,000 

48 โครงการสนับสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 

 - - 93,500 93,500 

49 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม/สงกรานต 

 - - 50,000 45,840 

50 โครงการฝกอบบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง (หลักสูตรจัดต้ัง) 

- - 
 

(โอนลด) 
50,000 

 
- 

51 โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

- - 
 

(โอนลด) 
50,000 

 
- 

52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง  

- - 
 

(โอนลด) 
10,000 

 
- 

53 โครงการประชาอาสาปลูกปาเฉลมิพระเกียรติ - -  20,000 - 
54 โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ - -  10,000 - 
55 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมงกุฎ
ราชกุมาร ี

- -  20,000 - 

56 อุดหนุนโครงการจัดหาทุนอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 
ทาบอ เพ่ือสาธารณภัย 

- -  10,000 - 

57 โครงการอบรมสงเสริมความรูเรื่องโรคเอดส - -  5,000 - 
58 โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและกําจัด

ยุงลาย 
 - - 160,000 130,484.35 

59 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
อบต.หนองนาง 

 - - 220,000 220,000 

60 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย  
เพ่ือสงเคราะห บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและกิจกรรมการกุศล 

- -  10,000 - 
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รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 274 199,087,000 18 3,448,000 18 3,367,391.56 18 3,354,705.68 

2. การพัฒนาดานสรางความเขมแข็ง
ของประชาชน ชุมชน และสังคม 

126 22,035,260 34 11,343,485 13 10,935,448.48 13 10,935,448.48 

3.การสงเสริมดานการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

10 2,210,000 3 50,000 0  0 0 

4.การสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและสังคมที่เขมแข็ง 

14 1,337,000 9 660,000 3 398,234.35 3 398,234.35 

5.การพัฒนาดานการพัฒนาองคกร 15 1,947,000 1 0 0 0 0 0 

รวม 439 226,616,260 65 15,501,485 34 14,701,074.39 34 14,688,388.51 

 
 
 
 

/การเบิกจาย… 

ที ่ โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว/

ผูกพันลงนามสัญญา 

61 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจานอง 
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

 - - 50,000 47,750 

62 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข - -  200,000 - 
63 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจานอง 
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลักลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

- -  5,000 - 

64 โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ - -  
(โอนลด) 

30,000 
 

- 

65 โครงการสํารวจท่ีดินและทะเบียนทรัพยสิน - -  
(โอนลด) 

100,000 
 

- 
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การเบกิจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 3,367,391.56 18 3,354,705.68 

2.การพัฒนาดานสรางความเขมแข็งของ ประชาชน ชุมชน และสังคม 13 10,935,448.48 13 10,935,448.48 

3.การสงเสริมดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 

4.การสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคม 
ท่ีเขมแข็ง 

3 398,234.35 3 398,234.35 

5.การพัฒนาดานการพัฒนาองคกร 0 0 0 0 

รวม 34 14,701,074.39 34 14,688,388.51 
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สวนที่  3 ผลการดาํเนินงาน 
3.1  ความพงึพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจ กลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน 

1. เพศ  ชาย   จํานวน  103  คน    หญิง   จํานวน  97 คน 
2. อายุ   ตํ่ากวา 20 ป  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    มากกวา 60 ป จํานวน 19  คน 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จํานวน  42 คน    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จาํนวน 83 คน 

อนุปริญญา   จํานวน  34 คน      ปริญญาตร ี จํานวน 36 คน   
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน    อ่ืน ๆ   จํานวน  3  คน 

4. อาชีพ   รับราชการ  จํานวน  5 คน   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27  คน 
คาขายธุรกิจสวนตัว จํานวน 21 คน  รับจาง    จํานวน 63 คน   
นักเรียน นักศกึษา จํานวน  25 คน  เกษตรกร  จํานวน  57 คน   
อ่ืนๆ    จํานวน 2 คน 

  
ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเดน็ 
พอใจมาก 

 

พอใจ 

 

พอใจนอย 

 คน % คน % คน % 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 111 55.5 89 44.5
 

0 0 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 102 51 96 48 2 1 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 126 63 74 37 0 0 

4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 102 51 98 49 0 0 

5)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินการโครงการกิจกรรม 130 65 70 35 0 0 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด 101 50.5
 

99 49.5 0 0 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนทองถิ่น 126 63 74 37 0 0 

8)  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 135 67.5 65 32.5 0 0 

9)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 137 68.5 63 31.5 0 0 

รวมเฉลี่ย % 59.45 40.45 0.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

/5. ผลการดําเนินงาน... 
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3.2. ผลการดาํเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

ประเดน็ คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.24 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.43 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.45 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.52 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.52 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
่  

 

 

8.60 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 

ภาพรวม 

 

8.60 
 

ยุทธศาสตรที่  2  การพฒันาดานสรางความเขมแข็งของประชาชน ชมุชน และสังคม 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.50 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.27 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.38 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.36 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.51 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.60 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
่  

8.48 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.65 

ภาพรวม 8.47 
 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรที ่ 3 ... 
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ยุทธศาสตรที่  3   การสงเสริมดานการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเดน็ คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/ กจิกรรม 8.62 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 8.34 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8.41 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.47 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.39 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.50 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.49 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.68 

ภาพรวม 8.48 

 
ยุทธศาสตรที่  4  การสงเสริมสุขอนามัย คณุภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทีเ่ขมแข็ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.66 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.23 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.43 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.30 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.56 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.54 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

ภาพรวม 8.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรที ่5… 



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําปงบประมาณ 2564   
  
 

 

-29- 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการพฒันาองคกร 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.68 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.41 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.46 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.41 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.52 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 

ภาพรวม 8.48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สวนที่ 4… 
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สวนที ่4 
บทสรุป 

รายงานผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเองเพื่อเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 เปนแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว จํานวน 18 รายการ ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง ดําเนินการ จํานวน 18 รายการ  
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 เปนแบบที่ ๓/๑  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   
 

แบบที่ 4 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร         

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เปนแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เร่ือง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด เพ่ือติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายละเอียดแนบทาย) 

 

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เปนแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด เพ่ือติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายละเอียดแนบทาย) 

 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การดําเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกป (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (รายละเอียด 
หนา 19) สรุปผลไดดังน้ี 
 1.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  - จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 439 โครงการ 
  - จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ป งบประมาณ พ.ศ .2564 จํานวน  
226,616,260 บาท (รายละเอียดหนา 24) 
 
 

/2. ผลการดําเนินงาน… 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  - จํานวนโครงการที่นํามาต้ังขอบัญญัติ   65  โครงการ 
  - จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  34  โครงการ (คิดเปนรอยละ 52.31) 
 - จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ   31  โครงการ (คิดเปนรอยละ 47.70)   
  (รายละเอียดหนา 24) 
3. การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   
  - งบประมาณที่ ต้ั งไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565) เฉพาะป งบประมาณ  
พ.ศ.2564 จํานวนเงิน 226,616,260บาท   
  - งบประมาณและโครงการพัฒนาที่ดําเนินการเบิกจายในขอบัญญัติแลว จํานวน 34 โครงการ              
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 14,688,388.51 บาท (รายละเอียดหนา 24)  
 

แบบที่ 3/1 แบบการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 1. สรุปผลจํานวนโครงการตามยุทธศาสตรที่ปรากฏในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

- จํานวนยุทธศาสตร 5  ยุทธศาสตร 
- จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 439 โครงการ 
- จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 65 โครงการ 
- คิดเปนรอยละ 14.81 ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 
2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ในภาพรวม 
(จากแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 200 ชุด) 
  - พอใจมาก รอยละ 59.45    
  - พอใจ      รอยละ 40.45   
  - ไมพอใจ   รอยละ   0.01 
(จากแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร) 
  - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเปน 8.60 คะแนน   
  - ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสรางความเขมแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม 
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเปน 8.47 คะแนน   
  - ยุท ธศาสตรที่  3  การส งเสริมด านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม  
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเปน 8.48 คะแนน   
  - ยุทธศาสตรที่  4 การสงเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เขมแข็ง 
ภาพรวมเฉลี่ยคิดเปน 8.47 คะแนน   
  - ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการพัฒนาองคกร  ภาพรวมเฉลี่ยคิดเปน 8.48 คะแนน   
 

 
 
 
 

 
/สวนที่ ๕… 
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สวนที ่๕ 
ขอสังเกต และเสนอแนะ 

 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) ซึ่งมีขอสังเกตและ
เสนอแนะ ดังน้ี 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 

ปญหา/อุปสรรค   
   ๑. องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง บรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ 14.81 
ไมถึงรอยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564   
  2. องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีปญหาความตองการของประชาชนมีมาก แตงบประมาณ 
มีจํากัด จึงไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ   
  3. องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา  
ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสูการปฏิบัติไดอยางเต็มที่ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้น
นอย   
  4. ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
(COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ไดครบทุกโครงการ   
  ขอเสนอแนะ   
  ๑. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนของประชาชนที่มีความเปนไปไดในทางการ
ปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น        
  ๒. โครงการที่หมูบานเสนอมาสวนใหญ เปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เชน 
โครงการกอสรางถนน คสล.ตางๆ โครงการซอมแซมถนน โครงการกอสรางรางระบายนํ้า โครงการลงดินลูกรัง 
มีความซ้ําซอนหลายโครงการ ช่ือโครงการและเปาหมายไมชัดเจน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
เน่ืองจากงบประมาณมีไมเพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและเจาหนาที่ที่เก่ียวของควรช้ีแจงทําความ
เขาใจเก่ียวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการไดใหประชาชนรับทราบ และใหเรียงลําดับความสําคัญของ
โครงการ ใหคํานึงถึงสภาพปญหาความจําเปนเรงดวน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จําเปนเรงดวนกอน   
  ๓. โครงการใดที่ไมมีความจําเปนหรือไมสามารถดําเนินการไดสมควรยกเลิกหรือไมบรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือผลการดําเนินการประจําปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
  4. เห็นควรใหสํานัก/กอง /งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการและการ
ติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือใหไดรับทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน วาควรดําเนินการ
ตอหรือไม หรือตองมีการปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป    
  5. การจัดแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปกับการต้ังงบประมาณรายจายประจําป 
และการนําแผน/โครงการไปสูการปฏิบัติ ควรมีความใกลเคียงสอดคลองทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการและ
งบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย   
  6. การติดตามประเมินผลถือเปนเรื่องสําคัญ ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม แตจากการได
ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเห็นไดวาการดําเนินการเก่ียวกับการ
ติดตามประเมินผลยังมีนอย    
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ภาคผนวก 
 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
- สําเนารายงานการประชุมฯ 
- แบบที ่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม 
- แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ในแตละยุทธศาสตร 
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

  

 

  



คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง

อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
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