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ส่วนที่ 1 
บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง  สมำชิกสภำท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ำมี) สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน 
โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลค ำบก  จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลค ำบก หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก  ตรวจสอบดู
ว่ำแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้หรือไมอ่ย่ำงไร 
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้
ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลค ำบก   สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิด
ควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลค ำบก 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ
ในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลค ำบก ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบ
ด ำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว
ว่ำสิ่งใดควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำร
เพ่ือกำรพัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน 
โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนด เป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก  
  4. เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก  
  5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก ที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลค ำบก
หรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  (1) ก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3) รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้อง
ปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร       
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำทอ้งถิน่คัดเลือกจ ำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
คัดเลือกจ ำนวน 2 คน 
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  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น สี่ปี
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่
ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำมี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ
ผู้ใช้ผลกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร มี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลที่ได้มำ
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
  2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผลจะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก ข้อ 
2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำม
แหล่งข้อมูล เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพ่ิมจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพ้ืนฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบกำรเขียนFlow 
Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆวิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบ
ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็
ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็น
รำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมซึ่งจะปรำกฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รำยงำนผลคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
  2.7 กำรวินิจฉัยสั่งกำรกำรน ำเสนอเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจ
ในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป ซึ่งอำจ
กระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิน่ สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิน่ 
 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในต าบล ../อปท. ...
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่ วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำ
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้   
เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และ
ห รื อ โดยกำรส ร้ ำ ง เค รื่ อ งก ำรติ ด ต ำม และป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบ บ สอบ ถำ ม 
(Questionnaires) แบบสัมภำษณ์  (Interview) และแบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัย
สภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time&TimeFrame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมนิผลทุกไตรมำส และสรุปภำพรวมของไตรมำสที่ผ่ำนมำทุกครั้ง 
    3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในวันที่ 15 เมษำยน และภำยในวันที่ 15 ตุลำคม เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่น
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
  1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำปฏิบัติงำน 
  1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่ เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
  1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency)เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสำมำรถวัดได้
ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซ่ึงวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
  ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบลและอำจรวมถึง
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อ ำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จงัหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและ
ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
    1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
    1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) กำรส ำรวจ (survey)เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้ รับผิดชอบ
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม 
ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรทดสอบ
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร) 
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น(จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)เป็นต้น 
  3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และ
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
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participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำง
กำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้  
ทัศนคติควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และทิศ
ทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 
  3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ค่ำ
เป้ำหมำยกลยุทธ์แผนงำนผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 
  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ 
ที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำม
เชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำ ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำร
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/ฝ่ำย
ต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกดิควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบลค ำบก 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่
ก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลค ำบก ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  อ ำเภอ  และแผนชุมชน  ต ำบลค ำบก 
     1.1.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำบก มีรำยละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
1.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
1.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

       2) กลยุทธ์ประกอบด้วย 
      2.1  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

2.2  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
      2.3  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรรสุขและป้องกันโรค 

2.4   กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสวัดิกำร 
2.5  กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
2.6  กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรมีส่วน  กำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน 
2.7  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

      3) ค่ำเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
       3.1.  เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
       3.2.  เพ่ือพัฒนำด้ำนสังคม 
       3.3.  เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำน 
       4.4.  เพ่ือพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน 
       4) แผนงำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        1.  แผนงำนเคหะและชุมชน 
        2.  แผนงำนอุดสำหกรรมและกำรโยธำ 
        3.  แผนงำนกำรศึกษำ 
        4.  แผนงำนสำธำรณสุข 
        5  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
        6.  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
        7.  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
        8.  แผนงำนกำรเกษตร 



10 
 

10 
 

        9.  แผนงำนงบกลำง 
        10.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
        11.  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
       5) วิสัยทัศน์  
       เชิดชูธรรมำภิบำล  บริกำรเพื่อประชำชน 
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ส่วนที่ 4     
สรุปผล  ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ 

----------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสรา้งท้องถิ่นและเมืองน่าอยู ่
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงท้องถิ่นและเมืองน่ำอยู่ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561  ได้
วำงแผนพัฒนำไว้  จ ำนวน  ๑๙๑  โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้  จ ำนวน  ๖๓,๙๒๘,๓๓๐.๐๐ บำท 
อนุมัตงิบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน  ๑๙  โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ  ๑,0๗๔,๐๕๐.๐๐  บำท 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเทียว 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงเศรษฐกิจกำรท่องเทียวในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561  ได้
วำงแผนพัฒนำไว้  จ ำนวน  ๖  โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้  จ ำนวน  ๓๑๐,๐๐๐,๐๐  บำท อนุมัติ
งบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน  ๓  โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ  ๘๘,๒๓๐.๐๐  บำท 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยังยืน 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยังยืนในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561  ได้วำงแผนพัฒนำไว้   จ ำนวน  ๒๖  โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้   จ ำนวน  
๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บำท อนุมัติงบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน ๐  โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ  ๐ 
บำท 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงกำรศึกษำดีมีมำตรฐำนสำกลในปีงบประมำณ  พ.ศ.
2561  ได้วำงแผนพัฒนำไว้  จ ำนวน  ๒๘  โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้  จ ำนวน  ๑๑,๗๑๓,0๓0.๐๐  
บำท อนุมัติงบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน  ๓  โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ  ๑๘๗,๓40  บำท 
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิงแวดล้อม 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิงแวดล้อม 
  ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561  ได้วำงแผนพัฒนำไว้  จ ำนวน ๑๙ โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้  
จ ำนวน  ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐   บำท อนุมัติงบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน  ๐  โครงกำร  จ ำนวน
งบประมำณ  ๐  บำท 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมภิบำลในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561  ได้ วำงแผนพัฒนำไว้   จ ำนวน ๒๐ โครงกำร  งบประมำณประมำณ กำรไว้   จ ำนวน  
๓,๖๔๙,๐๐๐.๐๐   บำท อนุมัติงบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน ๓   โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ 
๘๔,๘๓๒.๐๐  บำท 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
    ควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงเสริมสร้ำงกำรผลิต และกำรจัดกำรอำหำรปลอดภัยใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ.2561  ได้วำงแผนพัฒนำไว้  จ ำนวน ๑ โครงกำร  งบประมำณประมำณกำรไว้  จ ำนวน  
๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท อนุมัติงบประมำณใน(ระบบ E-plan)ไป  จ ำนวน ๐   โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณ ๐  บำท 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เมื่อวันที่  3  ธันวำคม 2561  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 16.27 81.35 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 12.86 85.73 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 55.27 85.03 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 90.00 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8.82 88.20 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  10 8.91 89.10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.36 87.20 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.18 83.60 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.09 81.80 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  5 4.18 83.60 
 3.8 แผนงำน  5 4.09 81.80 
 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 3.82 76.40 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 3.82 76.40 

รวมคะแนน  100 84.41 84.41 
 
  1) พบว่ำประเด็นยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด  9  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  90  ของคะแนนในประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน  55.27  คะแนน   และคิดเป็นร้อยละ85.03  ของ
คะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่ำประเด็นควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวมและผลผลิต/โครงกำร   ได้คะแนน
ต่ ำสุด  จ ำนวน  3.82  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  76.40  ของคะแนนในประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน  55.27
คะแนน   และคิดเป็นร้อยละ85.03  ของคะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20  ๑๖.๒๗  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณ ะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 ๘๔.๘๕ ๒.๕๕  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน
ป ระช ำก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ำยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชำกร ฯลฯ 

2 ๘๖.๓๖ ๑.๗๓  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข  อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ  

2 ๗๙.๕๕ ๑.๕๙  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน 
เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำร
ประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 ๗๙.๕๕ ๑.๕๙  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำร
บริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๔  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกั บศำสนำ ประ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำ
ถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 ๘๖.๓๖ ๓.๗๓  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น 
น้ ำ ป่ำไม้ ภเูขำ คุณภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 ๗๘.๗๙ ๒.๓๖  

รวม 20  ๑๖.๒๗  
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของข้อมูลสภำพทั่ วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2 .1  กำรวิ เค รำะห์ที่ ค รอบคลุ มควำม

เช่ือมโยง ควำมสอดคล้อ งยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ใน เข ต จั งห วั ด 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำม
เช่ือม โยงแผนยุ ทธศำสตร์ ชำติ  20  ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และ Thailand 4.0 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๔  

2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1 ๑๐๐.๐๐ ๑  

2.3 กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำน
แรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๘  

2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำน
รำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำม
เป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  

2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่ อน ) O-Opportunity (โอกำส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  

2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพื้นท่ี มีกำรน ำเสนอปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหำ 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณ
ที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น 
ส รุ ป ส ถ ำน ก ำรณ์ ก ำรพั ฒ น ำ  ก ำรตั้ ง
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำร
ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเชิงปริมำณ  และกำรประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิง
คุณภำพ 

2 ๑ ๑๐๐.๐๐  

2 .9  ผลที่ ได้ รั บจำกกำรด ำ เนิ น งำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนว
ทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

1 ๑ ๑๐๐.๐๐  

รวม 15  ๕๕.๒๗  
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65  ๕๕.๒๗  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  และ เช่ื อม โยงห ลั กประชำรั ฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช ำติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 ๙๐.๐๐ ๙.๐๐  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้ องถิ่ น  และยุทธศำสตร์จั งห วัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ   และ Thailand 4.0 

10 ๘๘.๑๘ ๘.๘๑  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำล หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 ๘๙.๐๙ ๘.๙๑  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกำสและศักยภำพท่ีเป็นลักษณะเฉพำะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

5 ๘๗.๘๗ ๔.๓๖  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือ
สิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำม
ชัดเจนในสิง่ที่จะด ำเนนิกำรให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

5 ๘๓.๖๔ ๔.๑๘  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 ๘๑.๘๒ ๔.๐๙  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเกิดจำกศักยภำพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำง
ยุทธศำสตร์ 

5 ๘๓.๖๔ ๔.๑๘  

3.8 แผนงำน 
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำใน
อนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่
ก ำรจั ดท ำ โค รงก ำรพัฒ น ำท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

5 ๘๑.๘๒ ๔.๐๙  

 
 
 

.. 
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 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวมควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่
กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงกำร
จ ำ ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนำ
ภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำ
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 ๗๖.๓๖ ๓.๘๒  

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงกำรที่ เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 ๓๖.๓๖ ๓.๘๒  

รวม     
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของยุทธศำสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลำคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๙.๔๕  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 ๙.๔๕  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 ๙.๓๖  

4 แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา   10 ๙.๔๕  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 ๕๖.๕๕  
 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 ๔.๗๓  
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 ๔.๘๒  
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 ๔.๖๔  

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  5 ๔.๘๒  
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
5 ๔.๘๒  

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๔.๖๔  
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5 ๔.๗๓  
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้

ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 ๔.๖๔  

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   

5 ๔.๖๔  

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 ๔.๖๔  
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5 ๔.๖๔  

 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 ๔.๗๓  
รวมคะแนน  100 ๙๔.๒๗  

 
 
  1) พบว่ำประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล............................................................................................ ................... 
  2) พบว่ำประเด็น................ได้คะแนนต่ ำสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
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  3) พบว่ำควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด..........โครงกำร ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในควำมชัดเจนของชื่อโครงกำรซึ่งเป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้ว
เข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 
  4) พบว่ำก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำรจำกจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด..........โครงกำรได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 
  5) พบว่ำกำรน ำผลผลิต/โครงกำรที่ปรำกฏตำมแบบ ยท. 01 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี/เพิ่มเติม กำรจ่ำยขำดเงินสะสม กำร
โอนงบประมำณเพิ่ม กำรโอนตั้งจ่ำยใหม่จ ำนวน............โครงกำร คิดเป็นร้อยละ........ของโครงกำรทั้งหมด
ที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน....
โครงกำร (จำกโครงกำรทั้งหมด) 
  6) พบว่ำ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

10 ๙.๔๕   

รวม 10 ๙.๔๕   
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำรวัด
จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ได้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
(Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำม
อ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 

10 ๙.๔๕   

2.2 วิ เครำะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ ด ำ เนิ นกำรใน เชิ ง
ปริมำณ (Quantitative) 

    

รวม ๑๐ ๙.๔๕   

  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก ำ ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทค นิ คต่ ำ งๆ  ม ำใช้ เพื่ อ วั ด ว่ ำภ ำรกิ จ 
โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำร
ในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุป ระสงค์และเป้ ำหมำยของ
แ ผ น ก ำรป ฏิ บั ติ ร ำชก ำรต ำม ที่ ได้ รั บ
งบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

10 ๙.๓๖   

3.2 วิ เครำะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ ด ำ เนิ น กำรใน เชิ ง
คุณภำพ (Qualitative) 

    

รวม ๑๐ ๙.๓๖   

  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำน
ต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จน
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดย
ใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
ห ลั กก ำรบู รณ ำกำร  ( Integration) กั บ
องค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน 

10 ๙.๔๕   

4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำง  ๆ
ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลัก
ประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพำะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ ำน
กำรเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม ๑๐ ๙.๔๕   
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของแผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 

เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำ
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจ
ได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

5 ๔.๗๓   

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โ ค ร ง ก ำ ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เจ น 
(clearobjective) โค รงก ำรต้ อ งก ำห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของ
โครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิ ธี ก ำรด ำ เนิ น งำน ต้ อ งสอดค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์  มีควำมเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

5 ๔.๘๒   

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มี
ควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้
ถูกต้องสภำพท่ีอยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็น
ทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจน  
สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำย
คืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย  
พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ ำห ม ำยของโค รงก ำร  ห ำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ ำ ใค รคื อกลุ่ ม เป้ ำห มำยห ลั ก  ใค รคื อ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

5 ๔.๘๒   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) 
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) 
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 ๔.๘๒   

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มี
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็ นศูนย์ กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึ ด
วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึด
เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำร
พัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน
และกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้
สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและ
กำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
(4)  กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำม
เป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ ำงเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภำพ 

5 ๔.๘๒   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ำร มี ค ว ำม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำร
ปรับ เปลี่ ยน โครงสร้ ำงเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก 
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ ำ ก ก ำ ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ควำมคิ ดสร้ ำงส รรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำร
ผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น 
รวมถึงโครงกำรที่ เติมเต็มด้วยวิทยำกำร 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อ
ยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 ๔.๗๓   

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
จั งหวัด โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำม
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของแผนพัฒนำ
จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำทอ้งถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้ โครงกำร
พัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเช่ือมต่อหรือ
เดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 ๔.๗๓   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน 

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำร

เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ภำยใต้หลักประชำรัฐเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร
ภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชนด ำเนินกำร
เองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและ
ขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่ง
น้ ำ) (LSEP) 

5 ๔.๖๔   

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)  งบประมำณโครงกำร
พัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรในกำร
จั ดท ำโค รงกำรได้ แก่  (1 ) ควำมป ระห ยั ด 
(Economy) (2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) 
(3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ควำม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (5 )  ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 ๔.๖๔   

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลัก
วิธีกำรงบประมำณกำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำร
พัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำรถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำ
กลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำ
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีควำมคลำด
เคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของ
กำรน ำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่
ปรำกฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 ๔.๖๔   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีกำรก ำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำ
จะได้รับมีกำรก ำหนดดัชนี ชี้วัดผลงำน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สำมำรถวัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิท ธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ ำ พ (efficiency) ได้  เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำร
ก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดวำ่จะได้รับ) 

5 ๔.๖๔   

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำร
ได้ ผ ลห รื อผลที่ เกิ ด ขึ้ น จ ะต้ อ งเท่ ำกั บ
วัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่ง
กำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มี
ควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและ
เฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และสำมำรถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำม
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

5 ๔.๗๓   

รวม 65 ๙๔.๒๗   

  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของโครงกำรพัฒนำ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 เมษายน 2560 – 31ตุลาคม 
2561) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชำย    

- หญิง    
2 อำยุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน/ชุมชน    
 - น้อยกว่ำ 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มำกกว่ำ 30 ป ี    

4 ระดับกำรศึกษำ    
 - ประถมศึกษำตอนตน้ (หรืออ่ำนออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษำตอนปลำย    
- มัธยมศึกษำตอนต้น    
- มัธยมศึกษำตอนต้น    
- มัธยมศึกษำตอนปลำย    
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)    
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญำตร ี    
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญำโท    
 - ปริญญำเอก    
 - อ่ืน ๆ    
5 ต ำแหน่งหรือสถำนภำพในหมู่บำ้น/ชุมชน    
 - ประชำชน    

- สมำชิกสภำท้องถิ่น    
- ก ำนัน  ผู้ ใหญ่ บ้ ำนผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ ำน 
สำรวัตรก ำนัน แพทย์ประจ ำต ำบล 

   

- ประธำนชุมชน กรรมกำรชุมชน    
- รำชกำร รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน    
- อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
(อสม.)  

   

- สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอำชีพ/ตัวแทนกลุ่มอำชีพ/ตัวแทน
อำชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปรำชญ ์    
- กลุ่มหรืออำสำสมัคร เช่น อำสำพัฒนำ
ชุมชน  อำสำสมัครประชำสงเครำะห์ 
เยำวชน หมอดิน กลุ่มพลังทำงสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอำยุ ตัวแทนผู้สูงอำยุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมำคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทำงธุรกิจ/กำรค้ำ/กำรลงทุน
อุตสำหกรรม/กำรท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด ประธำนสภำ
อุตสำหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงำนอ่ืน ๆ    
 รวม   

 
  จำกตำรำงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  1) ........................................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
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  2) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  3) ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. ................ 
  4) .................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. ................ 
....................................................................................................... .................................................. ........................ 
  5) ........................................................ .............................................................................................. 
................................................................................................................................................................. ................ 
....................................................................................................... .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
  6) ...................................................................................................................................... ................ 
....................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................. .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จ ำนวนโครงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต ำบลค ำบก  ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อสร้ำงถนน  
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน  ระบบบริกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ ระบบประปำ    มีโครงกำรจ ำนวนมำก  และมี
งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 
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