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                                               ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างองค์การบริหารส่วนต าบล    นาทราย  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา     (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
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เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ,13โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ  1 ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่ อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่

  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๕- 
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เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร 
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  ว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ องถิ่ น   ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔8 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

 ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๔ (๕) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

4.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
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  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
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2)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท           
3)  ด้านเศรษฐกิจ  

  มีการส่งเสริมและขยายงานด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  

         4)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
5)  ด้านการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

6)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรเพียงพอ  
   7) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
    มีการบริหารจัดการองค์กรตามแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  
ในระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ      การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

๔.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน           (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม      

                       (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 (๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
6.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
 
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลนาทรายในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๗.๑  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

http://www.dla.go.th/
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๗.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๗.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทัง้หมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๗.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๗.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๗.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
 
 

1. นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร  สมาชิกสภาอบต.   ประธานกรรมการ 
2. นายพรชัย  จุลแก้ว  สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ/เลขานุการ 
3. นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ 
4. นางบุญเรียบ อภิวันท์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
5. นางมยุรี   ส าเภาพล  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
6. ครูกศน.ประจ าต าบลนาทราย ครูกศน.ประจ าต าบล  กรรมการ 
7. พัฒนากรประจ าต าบล พัฒนากรประจ าต าบล  กรรมการ 
8. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
9. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ 
10. นางจรรยา กิมิฬาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นางอรุณี  บุญค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 
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ส่วนที่ 2 

ผลการพัฒนา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชานในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการ ตามกระบวนการติดตามดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 
1.วิสัยทัศน์ 
                       “คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ 
                                           ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน  ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ” 
2.ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 

3. เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 2. เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกับการพัฒนา
ระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3 .เพ่ืออนุรักษ์ รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
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5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการการเกษตรอินทรีย์แบบอินทรีย์ สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
การสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนให้ได้มี
โอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพ และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 7. จัดให้มีและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 
 8. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ สร้างระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ท้องถิ่นมีระบบบรรเทาสาธารณภัยที่ดี 

3.  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ และมี 
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 
8. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5.  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที่

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การคัดแยกขยะ การปลูกตน้ไม้ในทีชุ่มชน ปาุสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตาม
พระราชด าริฯ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นชมุชนและ
สวัสดิการสงัคม 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบอินทรีย์  การสร้างอาชีพสรา้ง
รายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
กีฬาและนันทนาการ 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบสร้างเสริมสุข
ภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ อนุรักษ์ไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการสงกรานต์ แห่ผ้าขึ้น
ธาตุ  ประเพณลีอยกระทง  ชักพระ ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆในพืน้ที่ เช่น ถนน 
สะพาน ทางระบายน้ า ท่อคสล. ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  ปาูย
จราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการ
ปกครอง และบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เช่นโครงการอบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อให้การบริหารงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6.  กลยุทธ์ 
     1. ด้านสาธารณสุข 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข                                                                                                                      
1.2 ด าเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการผู้ประกอบการ ตลาด โรงฆ่าสัตว์ 
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                              
2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน            
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 
4.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
4.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
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5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
5.2 พัฒนาส่งเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย์ 

      6. ด้านการศึกษา 
          6.1 ส่งเสริม สนับสนนุการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ   
                ท้องถิ่น 

6.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในท้องถิ่น 

     7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน เส้นทาง คมนาคม ทางเท้า สะพาน  
อาคารสถานที่ 
7.2 พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ   
7.3 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา ระบบน้ าอุปโภค บริโภค 

     8. ด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 
8.1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส  
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการทบทวนและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ.
2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563  รวม 87   โครงการ  จากโครงการ
ในแผนพัฒนาประจ าปี 2563 จ านวน 130 โครงการ งบประมาณ 18,269,829  .-บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

1.ด้านสาธารณสุข                                       4 1,027,999 3.00 
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

5 
   233,837 

3.90 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 40,000 1.60 
4. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 3 9,642,100 2.30 
5. ด้านเศรษฐกิจ 4 65,000 3.00 
6. ด้านการศึกษา 38 1,268,393 29.30 
7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 5,040,400 16.20 
8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 10 952,100 7.70 

รวม 87 18,269,829 67.00 
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โครงการที่ด าเนินการมีดังนี ้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่จ่าย 
1.โครงการด าเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 670,531 
2.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ    (ไข้
เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
COVID -19 ) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 87,468         

3.โครงการสนับสนุนกองทุนสปสช. ส านักงานปลัด เงินรายได้ 150,000 
4.โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-6ต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุน 120,000 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่จ่าย 
1.โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพ่ือรักษาความปลอดภัย
ช่วงเทศกาล 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 30,226 

2.โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 9,477 

3. โครงการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติ การร่ วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 15,000 

4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาปูองกัน
ภัยพิบัติ 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 179,134 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ งบประมาณ 
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รับผิดชอบ ที่จ่าย 
1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะท่ีต้นทาง 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 30,000 

2.โครงการปลูกปุา ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่จ่าย 
1.โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ในต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,622,100 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาทราย 
(ผู้สูงวัยกายพร้อม ใจพร้อม) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,000 

3.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี คนชรา คน
พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส(ฝึกอบรมท าขนม
จีบ ซาลาเปาไส้หมูสับ) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,000 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่จ่าย 
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,000 

2.โครงการตลาดนัดส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานปลัด เงินรายได้ - 
3.โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 5,000 
4.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
นาทราย(สัจจะวันละบาท) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 50,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการไหว้คร ู ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
2.โครงการออมสินของหนู ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
3.โครงการกิจกรรมวันแม่ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
4.โครงการคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย(วินัย) ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
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5.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กหลักสูตร “การ
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
และการจัดท าSAR 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 15,840 

6.โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ส านักงานปลัด เงินรายได้ 5,736 
7.โครงการประชุมผู้ปกครอง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,400 
8.โครงการลดละเลิกขนมกรุบกรอบและบ๊ายบายขวดนม ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,800 
9.โครงการพาหนูน้อยไปวัดในวันธรรมสวนะ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

10.โครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 20,000 
11.โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอเมือง 
“โครงการบุญสารทเดือนสิบ” 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 13,000 

12.โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอเมือง 
“โครงการวันมาฆบูชา” 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 5,000 

13.โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 35,000 
14.โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 45,000 
15.โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
16.โครงการกิจกรรมสารทเดือนสิบ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 81,500 
18.โครงการจ้างเหมาแม่บ้านเพ่ือปฏิบัติงานในศพด.ต าบล
นาทราย 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 108,000 

19.โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,990 
20.โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
21.โครงการฟันสวยยิ้มใส ส านักงานปลัด เงินรายได้ 20,000 
22.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 3,000 
23.โครงการนิทานสุขหรรษา ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
24.โครงการหนูน้อยสอนศิลป์ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
25.โครงการก้านกล้วยมหัศจรรย์ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
26.โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
27.โครงการนิทานเล่มน้อยกับหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
28.โครงการ Big Cleaning Day ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
29.โครงการคัดแยกขยะ(หนูน้อยรักษ์โลก) ส านักงานปลัด  เงินรายได้ 7,575 
30.โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
31.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 98,691 
32.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 14,500 
33.โครงการนอนเปลเห่กล่อม ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
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34.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 15,600 
35.โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 67,761 

36.โครงการขนมไทยไชยโย ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
37.โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดดอนยาง) ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 440,000 
38.โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหญ้า) ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 264,000 

 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการขุดลอกก าจัดผักตบชวาล าคลองบ้านล่าง หมู่ที่ 1 กองช่าง เงินส ารองจ่าย 214,000 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดมะม่วง
ปลายแขน หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 406,000 

3.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดุล-วังม่วง(ตอนที่2) หมู่ที่ 
5  

กองช่าง เงินรายได้ 166,130 

4.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านล่างในดอน หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ทราย                                                        

กองช่าง เงินรายได้ 206,000 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง-ใน
ดอนหมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินสะสม 322,000 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหลังวัด
มะม่วงปลายแขน-บ้านนายสุรชัย นาคสุวรรณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 188,000 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเนยหมู่
ที่ 2 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 188,000 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโพธิ์-บ้าน
นายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 186,000 

9.โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองฝรั่งถมบ้านในดอน หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 396,000 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
เอียด ศาสนกระบวน -นบยางยางสูง หมู่ที่ 3 ต าบลนาทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 424,000 

11 . โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง ล า นกี ฬ าบ้ า น เห ว็ ด   ห มู่ ที่  4           
ต าบลนาทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 189,000 

12.โครงการบุกเบิกถนนสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 1 ต าบล     นา
ทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 112,000 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว –
วัดดอนยาง หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 424,000 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-วัด
ดอนยาง หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย  

กองช่าง เงินรายได้ 224,000 



-๒๔- 
 

  

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทราย 

รอบประจ าปีงบประมาณ 2563 

15.โครงการปรับปรุงถนนสายนาชี-ซอยอาจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบล
นาทราย 

กองช่าง เงินส ารองจ่าย 397,000 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรมฮ่วย
ชวน-เขื่อนบ้านนาทราย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ต าบลนาทราย 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 424,000 

17.โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง-ลึกหนองไทร หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 108,000 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ งบประมาณ 

ที่จ่าย 
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเตี้ย-
ตาหมอ หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 217,000 

19.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูกั้นน้ าของฝายน้ าล้นใน
เขตต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 28,770 

20.โครงปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านล่าง ม.1 ต าบล     นา
ทราย 

กองช่าง ส ารองจ่าย 183,000 

21.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนในเขตต าบล  นา
ทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 37,500 

 
 
 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับประชาชน ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
2.โครงการประชุมเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในอบต. 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 6,000 

3.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 16,100 

4.โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี กองคลัง เงินรายได้ 60,000 
5.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ กองคลัง ไม่ใช้งบประมาณ - 
6.โครงการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย 

กองคลัง เงินรายได้ 108,000 

7.โครงการจ้างเหมาบุคคลด าเนินงานกิจการประปา
และขยะมูลฝอย 

กองคลัง เงินรายได้ 250,000 

8.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน 
  (ปรับปรุงห้องประชุม) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 462,000 
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9.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

กองคลัง เงินรายได้ 50,000 

10.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที ่๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลนาทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการ
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ติดตามและประเมิลผลแบบประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบติดตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
๑.  ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งประเด็นการพิจาณาจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบประเด็นการพิจารณา โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา อันได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ในการวัด การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดประเด็นการพิจารณา เพราะจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ประเด็นการพิจารณาเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเหลักเกณฑ์ในการปฏิ บัติและแนวทางการ
ประเมินความส าเร็จตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้ประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหนามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ
หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
 
 
 
 
๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus)แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ      
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในการก าหนดประเด็นการพิจารณา 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
๔.๑  ก าหนดประเด็นการพิจารณา 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินประเด็นการพิจารณา 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินประเด็นการพิจารณา 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จากประเด็นการพิจารณา 
๔.๑  การก าหนดประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  :  ข้อมูลสภาพทั่วไป (20 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  :  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ( 15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ ( 65 คะแนน) 

 (๒)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ(10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา (60 คะแนน) 
 
 (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ (50  คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕0 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขต

    20 
(3) 

  

18.55 
3.00 
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การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ 
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.91 
  

   
 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
(2) 1.82 
  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารพื้นฐาน เช่นการคมนาคมขนส่ง (2) 1.82 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ    
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1.73 
  

   
 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา (2) 1.91 

ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง   
 และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ   
 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ (2) 1.82 

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ   
 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ (2) 1.82 

การใช้ข้อมูลจาก จปฐ.   
 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ

ประชุม 
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.73 
    
    
    

    
 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

15 
(2) 

14.00 
1.82 



-๒๙- 
 

  

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทราย 

รอบประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและTHAILAND 
4.0 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 1.00 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณะ
สุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 1.91 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 1.82 
    
    
  (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรราชาติต่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.82 

  
  

  (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานการณ์พัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.73 
    
    

  
  

  (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานขอปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 1.82 
    
    

 
  

  (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 เช่น สรปุ
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 
    
    
    
  (9) ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 

เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาและอุปสรรค
การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2561 

(1) 1.00 
    
      
      

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
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3.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  
 
 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  
  
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ THAILAND 4.0 
 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ THAILAND 4.0 
 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
THAILAND 4.0 
 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงถึงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

  65 
 (10) 
  
  
 
 
 
(10) 
  
    
 
 
 (10) 

  
 
 
 

(5)  
 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
(5) 

61.64 
9.45 
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4.91 
 
 
 

 
 

4.82 
 
 
 
 

4.73 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.73 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.73 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
  
  
  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 
 
 

4.18 
 

รวมคะแนน   100 94.18 
 

*หมายเหตุ ท าการประเมินแล้วในรอบตุลาคม 2562 (เป็นการประเมินภายหลังด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563) 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (100 คะแนน) 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
  
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้ SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และTrendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(40) 37.19 
10    9.82 

  
  

   ๒.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  7.82 
    
    

      
      
      
      
      
๓.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  
  
  
  
 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualiy) 

10  9.55 
    
    
    
    

  
  
  
  

  
  
  

  
๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ (SWOT Analysis/Demand Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันกัน 

10  9.55 
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  ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP)  
 
 
 
 

    
      
      

    
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 57.18 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ (5) 5.00 

 
    

      
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะจ าเพาะเจาะจง 

(5) 4.91 
  
  
  

  
  
  

 ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การการตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
  
  

สภาพที่อยากได้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 4.73 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
  
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 
 
 
 

4.91 
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๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๑) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔)ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายแนวทางการพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ๒) การพัฒนา
ศักยภาพตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ ๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง ๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน จากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึนรวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา 

(5) 4.73 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
  
  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  5.00 
    
    
    

      
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5)  4.82 
    
    
    

    
๕.๙ งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า (5)  4.73 
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ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

    

    
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีงบประมาณ 
  
  
  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักการราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  4.45 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กับ
วัตถุประสงค์และผลที่
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.82 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจาการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.45 

รวม  100  94.36 
*หมายเหตุ ท าการประเมินแล้วในรอบตุลาคม 2562 (เป็นการประเมินภายหลังด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563) 

 (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ (๕0  คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 6๐    ได้  ๕0  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 5๐  ได้  ๔5  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 40 ขึ้นไป  ได้  35  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 40  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕0    
คะแนนที่ได้  50 . 

การด าเนินการ โครงการ
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
จ านวน 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)การ
ด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 

130 87 67 50 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕0 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕0  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔0 คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓0  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕0    
คะแนนที่ได้  ๕0   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2563)   

- ไม่มีผลกระทบ ๕0 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 
ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

100 94.18 

๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100 94.36 

๓ การน าแผนไปปฏิบัติ 100 100 
รวมคะแนน ๓๐0 288.54 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลการน าเอาแผนไปปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ2562 
มีการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ จ านวน 87โครงการจากโครงการทั้งหมด 130 โครงการ คิดเป็น
อัตราส่วน ร้อยละ 67.00 จากจ านวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดย
นับเฉพาะปีพ.ศ.2563 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรม เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ โดยโครงการส่วนหนึ่งที่น ามา
ด าเนินการเป็นการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น จ่ายขาดเงินทุนสะสม และโครงการที่บรรจุในข้อบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บางรายการไม่ได้น ามาด าเนินการเนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การบริหารงบประมาณและโครงการสามารถด าเนินงานได้ครอบคลุมการในทุกด้าน ท า
ให้การด าเนินโครงการจากแผนพัฒนาอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร แต่ทั้งนี้ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในงบลงทุนเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณด้วย 
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ข้อเสนอแนะ   

1.จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนหนึ่ง
เกิดจากสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
เนื่องจากต้องมีการรวมตัวของคนเป็นจ านวนมาก  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้มีการบริหาร
งบประมาณ และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดเ้ป็นที่น่าพอใจ จึงต้องควรให้มีการด าเนินงานในลักษณะนี้ต่อไป โดย ยึดหลักสนองความต้องการของ
ประชาชน ตามล าดับความส าคัญท่ีได้เสนอในที่ประชุมประชาคมเพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการจากประชาชน
อันจะยังใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนจะได้รับ เพ่ือจะสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน
และบรรลุเปูาหมายตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายวางไว้ 

2.จากกระบวนการด าเนินการติดตาม ยังขาดการร่วมมือในการประสานด้านข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการ ที่มีความล่าช้า ข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วน ในเรื่องของรายละเอียด และโครงการบางส่วนยังขาดการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงควรมีการท าความเข้าใจให้เห็นถึง
ความส าคัญของการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.การด าเนินโครงการควรด าเนินการตามแผนงานและข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้หมดก่อน และ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลาตามความเหมาะสม โดยการด าเนินโครงการต่างๆ ควรพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมด้วย 
เช่น สภาพอากาศ ฤดูกาล สถานะทางการคลัง และความเดือดร้อนของประชาคม โดยยึดจากต้องการประชาคม
เป็นหลัก เพ่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นจะได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  

4.ในการน าโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความกระชับให้มากกว่านี้ ควรให้มีจ านวน
โครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผน สมดุลกับรายได้และสถานะทางการคลัง เพ่ือให้สมารถด าเนินงานตาม
แผนได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

----------------------------------- 
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แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
 
ชื่อโครงการ : ......................................................................................................................  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................   .ต าแหน่ง ..........................................  
 
สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................. ... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... .. 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
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ส่วนที่  4 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยม ในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการต าบลละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
โครงการ9101 ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นท่ี มีอาชีพและรายได้เสริม 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายกับ องค์การ

บริหารส่วนต าบลนาเคียน เทศบาลต าบลท่างิ้ว  เช่น การท าเขื่อนกั้นน้ าเค็ม  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็น
ต้น 

(2) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  
มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล  

 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
 
๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

   (๕)  มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา 

ปาล์มน้ ามัน ข้าว  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  

ประกอบด้วย  ตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ   
(๑๑)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอแต่ไม่ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีผู้ขอ

ใช้บริการเพ่ิมข้ึนทุกป ี
(๑๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๔)  มีวัด   3  แห่ง   มัสยิด 2 แห่ง  
(๑5)  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เช่น เวปไซด์      

เฟชบุ๊ค 
(๑6)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  มีกองทุนสวัสดิการชุมชน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 
(17) ต าบลอยู่ใกล้เมือง มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านกลางต าบลท าให้สะดวกในการคมนาคม 
(18) มีบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑) ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

รายไดไ้ม่เพียงพอ 
(๒) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๓) ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
(๔) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5) องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาทราย  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด ท าให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ต้องปฏิบัติในภารกิจอ่ืนด้วย 
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(๘) ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๙) ที่ดนิมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวน

มาก  
  (10) ด้านสิ่งแวดล้อมมีขยะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการเพ่ิมขึ้นของสถานบริการ เช่น ตลาด  ร้านค้า 
สนามชนโค มัสยิดกลาง การขยายกิจการร้านค้า ซึ่งประชาชนไม่ให้ความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการคัด
แยกขยะ เครื่องมือในการเก็บขนขยะของอบต.มีไม่เพียงพอและไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

******************************** 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ 
มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559  โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย ตามแนวทางดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

ประเด็นการพิจารณา  
 

คะแนนเต็ม 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์  (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน  (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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สรุปผลการประเมิน 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลู
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

๒๐ 
(๓) 

18.55 
3.00 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒) 1.91 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 

(๒) 1.82 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒) 1.82 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

(๒) 1.73 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(๒) 1.82 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒) 1.91 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒) 1.82 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 

(๓) 2.73 
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ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศกัยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๑๕ 
(๒) 

14.00 
1.82 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(๑) 1.00 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(๒) 1.91 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(๒) 1.82 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
 

(๒) 1.82 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysisท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness(
จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(๒) 1.73 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
 

(๒) 1.91 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล

(๑) 1.00 



-๔๖- 
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ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 
(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ 

(๑) 1.00 

 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๖๕ 
(๑๐) 

61.00 
9.82 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐) 9.36 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลัก ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 
๔.๐  
 

(๑๐) 9.64 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 4.91 

๓.๕ กลยุทธ์  
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 4.73 

๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 4.73 

๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(๕) 4.64 

 



-๔๗- 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕) 4.73 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๕) 4.73 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 

(๕) 4.18 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๘- 
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ประเด็นการพิจารณา  

 
คะแนนเต็ม 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๙- 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณก์าร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้ านสังคม , ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐ 9.82 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ   ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ าวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 
 

๑๐ 8.27 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ  
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ  กิจกรรม งานต่างๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น  ๆตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 
 

๑๐ 9.55 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 

๑๐ 9.55 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

57.18 
5.00 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.91 

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 4.73 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.91 
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ประเด็นการพิจารณา 

(ต่อ) 
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ  
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อ (๖)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕) 4.64 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกบั Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (๑)เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช่ น ด้ า น เ ก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 
 

(๕) 4.73 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

 (๕) 5.00 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 4.82 

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.73 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕) 4.45 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด
(KPI) และ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.82 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4.45 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.36 
*ผลคะแนน ตารางค านวณคะแนนปรากฏในภาคผนวก 
*ด าเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ส่วนที่  6 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้ 

(1) ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 94.18 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  :  ข้อมูลสภาพทั่วไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ 18.55 คะแนน
(รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  25) 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  :  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 15 คะแนนได้ 14.00 
คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  26) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้ 61.64 คะแนน (รายละเอียดดู
ส่วนที่  ๓  หน้า  27)  

 

 (๒)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 94.36 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้9.82 คะแนน 
(รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  29)  

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ได้ 7.82 คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  29)  

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ได้9.55 คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หนา้  29)  

ประเด็นการพิจารณาที่ 7 : แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 9.55 
คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  29)  

ประเด็นการพิจารณาที่ 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60คะแนน ได้ 57.18 คะแนน (รายละเอียดดู
ส่วนที่  ๓  หน้า  30) 

 

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 9  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ 50 คะแนน(รายละเอียด

ดูส่วนที่ ๓ หน้า 32) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 

คะแนน ได้ 50 คะแนน(รายละเอียดดูส่วนที่  ๓ หน้า 33) 
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๒.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้  ๙4.18  คะแนน (รายละเอียดดู
ส่วนที่  5  หน้า 40) ซึ่งได้ด าเนินการแล้วในรอบการประเมินตุลาคม 2562 

 (๒)แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ 93.45 คะแนน (รายละเอียดดู
ส่วนที่  5  หน้า 44) ) ซึ่งได้ด าเนินการแล้วในรอบการประเมินตุลาคม 2562 

 

3.  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้า 17)โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน (นับเฉพาะปี2563) จ านวน   130 โครงการ 
  โครงการด าเนินการจ านวน  87  โครงการคิดเป็นร้อยละ  67.00    

    

4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติมเช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ 
มีพ้ืนทีต่ิดกับเขตเทศบาลท าให้ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาบ่อขยะ ปัญหาจากสนามชนโค 

4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ ประชาชนยากจน  เล่นการพนัน ไม่มีอาชีพ
เสริม รวมกลุ่มกันยาก ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้างเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด
รายได้  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  มีปัญหาน้ าหลากน้ าท่วมในฤดู
มรสุม   

 

5. การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้คะแนน 94.18 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย ได้คะแนน 94.36 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
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๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -งบประมาณไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรม
บางส่วนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปูาหมาย 
-ขาดความร่วมมือ และประสานงานที่ดี
ภายในองค์การ 
-ขาดการสร้างความเข้าใจ  ในภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ 
-ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับ
การแก้ไขปรับปรุง ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆ 

-ประชาชน ไม่เข้าใจถึงระเบียบและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
 
 
 

-ผู้บริหารควรมีการประชุม ประสานความ
ร่วมมือ ภายในองค์กร และสร้างความเข้าใจ
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับประชาชน 
 

2. โครงการจัดงานลอยกระทง -บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับ 
 

-ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่มี
ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

-ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานควรมีการชี้แจงและท าความเข้าใจ
ในเรื่องของข้อระเบียบฯต่างให้เข้าใจตรงกัน
เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความเข้าใจที่
ดีต่อกัน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลนาทราย 

-เนื่องจากจ านวนงบประมาณที่มีไม่
เพียงพอท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้จ านวนน้อย และไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายได้ 

-งบประมาณไม่เพียงพอ  -ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับจ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องพัฒนา 
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7.ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอทั้งในล าคลองและระบบประปาของอบต. 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ า 
(3) รถเก็บขยะขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน 
อุปสรรค 
(๑) ไม่สามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าในพื้นที่ เช่น จากบ่อดินร้างมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ 
(๒) ไม่มีสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาเพ่ิมเติม 
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัติงาน 
(4) งบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า และช่วยกันดูแลระบบประปา 
(๒)  ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง 
(3) ควรจัดท าแผนการปรับปรุงซ่อมบ ารุง ระบบประปาและด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
(4) ควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1) การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ขาดการรายงานผลการด าเนินโครงการซึ่งเป็นปัญหาเดิม 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความร่วมมือในการเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนร้องขอ  ส่งข้อมูลล่าช้า ต้องมีการเร่งรัดทวงถาม ไม่เป็นไปตามก าหนดที่
วางไว้ และส่งผลโครงการไม่ครบถ้วน ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน  และยังคงเป็นปัญหา
เหมือนเดิม เนื่องจากผู้ด าเนินงานโครงการส่วนหนึ่งไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด    
3) ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร     
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ๙0ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3) หัวหน้าส่วนราชการควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และสรุป

ข้อมูลส่งแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่ก าหนด 
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9.สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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