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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.
๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตาง ๆ  เพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว   ดานการบริหารจัดการ  และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ท้ัง
ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ   เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี
หนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร   
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน  
๕)  ทําใหเกิดความเดนชัดในการดําเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามท่ีเปนระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี

ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา  จากท่ีกลาวมาขางตน  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได   ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได   “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา  เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับ  (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  (cost-effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ   เปนการให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง  จึง
ปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละ



๒ 
 
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  (งบประมาณ ) 
เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตาง ๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใด ๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ 

ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชน
ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  
ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   

(๑)   กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน                     
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   

 ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ    จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทธศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไว
ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมี
สวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผล
การทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร   เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ี
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย ( policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
หนวยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน  และ
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืน ๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทร วงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน 

๒.  ความสําคัญของการตดิตามและประเมนิผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน อุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน    

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ี
จะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหมันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

 
 
 

๑) เพ่ือใหการติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิ์ภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถ 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

๒)  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว    
๓)   เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพันชนะและแกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๔)  เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

 
 

 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดังนี้   

๓.  วัตถประสงคของการตดิตามและประเมนิผล 

๔.  ข้ันตอนการตดิตามและประเมนิผล 



๕ 
 

 
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กรรมการตามขอ ๑๑  ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความ
ตอตอไปนี้แทน “กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการไดรับ
การคัดเลือกอีกก็ได” 

ข้ันตอนท่ี ๒    
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๙ ดังนี้  
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ขอ ๑๓ ดังนี้ 

ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของขอ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และใหใชความตอไปนี้แทน “(๕)  ผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

 ข้ันตอนท่ี ๓    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ ดังนี้ 
         ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของขอ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถ่ินตอ ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”  

 
 



๖ 
 

 
 
 
 ๕.๑ ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้ 
          (๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม 

(๒) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
(๓) การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ

ประเมินผลดวยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) 
(๒) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ

ดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๖3 
   (๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

(๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในขอ ๕.๑ (๒) 
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในขอ ๕.๑ (๒) 
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 ๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
(๓) การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 

ประเมินผลดวยระบบ e-laas (www.dla.go.th)   
      

 
 
 

 
 
 
 

๕.  ระเบยีบ วธิกีารและเครื่องมอืท่ีใชในการตดิตามและประเมนิผล 

 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/


๗ 
 

สวนท่ี ๒ 
 
 
 

 

 วิสัยทัศน 
“ประชาชนมีชีวิตท่ีดีพรอม  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูการบริหารจัดการท่ีดี” 

 
 เปาประสงค 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เปาประสงค  เสนทางคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐาน 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค  ประชาชนภายในตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
เปาประสงค  สรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
เปาประสงค  พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
เปาประสงค  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรรม และ

ประเพณี 
 ตัวชี้วัด 

   ๑)  ประชาชนมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕ 
   ๒)  มีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  
   ๗)  หมูบานรอยละ  ๖๐  นาอยู  
   ๘)  การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
    

กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 กลยุทธกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  รางระบาย
น้ํา งานขุดลอก ระบบประปา และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
2.1  กลยุทธดานสงเสริมอาชีพ 
2.2  กลยุทธดานสวัสดิการสังคม 
2.3  กลยุทธดานการศึกษา 

วสิัยทัศน  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๘ 
 

2.4  กลยุทธดานการสาธารณสุข 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 

3.1   กลยุทธดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
3.2   กลยุทธดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3   กลยุทธดานการแกไขและปองกันยาเสพติด 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  
4.1  กลยุทธดานการสงเสริมการลงทุน 
4.2  กลยุทธดานการสงเสริมการเกษตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5.1 งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 กลยุทธดานการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีรักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

 
  จากการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ในแผนพัฒนาประจําป ท่ีผานมา และกําลัง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป  25 63  และ  ตามแนวทาง ของแผนพัฒนาตําบล สามารถสรางความ
เจริญ ไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม สังคม  วัฒนธรรม  ถึงแมวาท่ีผานมาสัดสวน ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานจะมากไป แตเนื่องจากการละเลยการแกไขดานนี้  จากสวนอ่ืนมานาน แตการดําเนินการนั้น เปนไป
ตามความตองการของประชาชน การพัฒนาท่ีผานมา สามารถลดปญหาในดานตางๆ ไดเปนอยางมาก  
 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 

ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.พันชนะ 

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



๙ 
 

สวนท่ี ๓ 
 

 
 
 

 
 องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 3  โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของทุกสวน
ราชการ ท้ัง  ขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปนภาพรวม
ของการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้ 
การกําหนดตัวบงช้ี 

-   ประเด็นการพิจารณา   ๐ –  ๗๐  คะแนน อยูระหวางควรปรับปรุง 
 -   ประเด็นการพิจารณา  ๗๑ – ๘๐  คะแนน อยูระหวางพอใช  
 -   ประเด็นการพิจารณา  ๘๑ – ๙๐  คะแนน อยูระหวางดี  
 -   ประเด็นการพิจารณา  ๙๑ – ๑๐๐ คะแนน อยูระหวางดีมาก  
  ๑. การ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
    สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร   เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี ้
 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๑7.๓6 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๑6.๖๓ 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ ๕๓.๘๙ 
๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) ๙ 
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) ๘.๗๕ 
๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) ๙.๒๕ 
๓.๔  วิสัยทัศน (๕) ๔.๖๓ 
๓.๕  กลยุทธ (๕) ๔.๒๕ 
๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) ๔.๕๐ 
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) ๔.๖๓ 
๓.๘  แผนงาน (๕) ๔.๕๐ 
๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) ๔.๓๘ 

รวม ๑๐๐ ๙๑.๙๐ 

 
 
 
 

 

 

ผลการติดตามและประเมินแผนการพัฒนาทองถิ่น 

 



๑๐ 
 
๒.  สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 8.๕๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.๑5 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.๓๘ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 8.๒๕ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 49.66 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 3.๖๓ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 3.๘๘ 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 3.๗๕ 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 3.๖๓ 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

(๕) 3.๖๓ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 3.๖๓ 
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) ๔.๗๕ 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) ๔.๕๐ 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๔.๖๓ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๔.๕๐ 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) ๔.๖๓ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) ๔.๕๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 8๒.94 

 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร   เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย 87.88  
คืออยูในระดับดี  และ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   ไดคะแนน
เฉลี่ย 8๒.94  คืออยูในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะ   

เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานใหมากกวานี้   

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

 
 
 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐  
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐  
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐  
๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)  
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)  
๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)  
๓.๔  วิสัยทัศน (๕)  
๓.๕  กลยุทธ (๕)  
๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)  
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)  
๓.๘  แผนงาน (๕)  
๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)  

รวม ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

 



๑๒ 
 

 
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐  
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)  
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕)  

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)  
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕)  

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕)  
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)  
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕)  

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)  
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาด
วาท่ีจะไดรับ 

(๕)  

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)  
รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

************************** 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

สวนท่ี  ๔ 
 

 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูล
ดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ   แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  
(แบบอ่ืน ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)   และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 



๑๔ 
 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ.................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนารวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนา 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญมาจัดทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   
๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ  ป  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖2 – กันยายน  
๒๕๖3 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๑  ป งบประมาณ  (เดือนตุลาคม  ๒๕๖2 – กันยายน  ๒๕๖3) 

   
สวนท่ี  ๒  ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ถึง กันยายน ๒๕๖3) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๖3 

โครงการป 63 
ในแผนพัฒนาฯ 

โครงการป 63 
(เปาหมาย) 

ผลการดําเนินงาน
ในขอบัญญัติ 63 

จายขาดสะสม โครงการต้ังเปน
รายการใหม 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                  241 25 5 16 - 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 70 61 16 - - 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 9 5 1 - 1 

4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 5 4 1 - - 
5. ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 5 1 - 1 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 4 3 0 - - 

รวมท้ังสิ้น 
336 103 24 16 2 



๑๙ 
 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
               การพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกป  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  ๒๕๖2 – กันยายน  ๒๕๖3 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน  ๒๕๖3) 

สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

    ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
จํานวน
โครงการ 

  

 ปรากฏอยู
ใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

โครงการท่ีจาย
ขาดเงินสะสม 

โครงการต้ัง
ใหม 

รวมโครงการท่ี
ดําเนินการ
ท้ังหมด 

คิดเปนรอยละ 
ของ

โครงการท่ี
ปรากฏใน

แผนฯ  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                  241 5 16 - 21 8.71 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 70 61 - - 16 22.86 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

9 3 - 1 2 22.22 

4. ดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ทองเท่ียว 
5 2 - - 1 20.00 

5. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

7 2 - 1 2 28.57 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4 3 - - 0 0 

รวม 336 76 16 2 42 12.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓   และขอ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  และการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของสวนตําบลพันชนะ  เปนไปดวยความถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  เพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สิ่งท่ีสงมาดวย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน และ ขอ ๗  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสาร
คําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป   

- จากการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖ 5)  สามารถ
นํามาบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖ 3 ไดเพียง 76  โครงการ ของปงบประมาณ ๒๕๖ 3 สามารถ
ดําเนินการตามขอบัญญัติไดเพียง 24  โครงการ คิดเปนรอยละ 35.58 % ของโครงการในขอบัญญัติ และพบวามี
ปญหาและอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามาจัด
โครงการ/กิจกรรม ในครึ่งปหลังขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ และการจัดสรรงบประมาณประจําปไมเปนไป
ตามแผนการดําเนินการงบประมาณรับเขาชาไมเปนไปตามกําหนด ทําใหการ ดําเนินการโครงการตาง ๆ  ใน 
ปงบประมาณเกิดการราชาและจํานวนโครงการมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป จึง
เห็นควรมีการวิเคราะห ประเมินโครงการกิจกรรมท่ีเรงดวน และมีความสําคัญตอการพัฒนา และสามารถแกไข

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 



๒๑ 
 

ปญหาของทองถ่ินได ซ่ึงจะทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินประสบผลสําเร็จและตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมถึงการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริงในการจัดทําแผนครั้งตอไป ควรมีการวิเคราะหกําหนด
ระยะเวลา งบประมาณ ของแตละโครงการใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริง และมีการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
เชน แผนดําเนินงานประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจาง หรือใหความรูดานการจัดทําแผนพัฒนาตาง ๆ กับ
คณะกรรมการการจัดทําแผนคณะตาง ๆ และเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ และใหการจัดทําแผนครั้งตอไปควรคํานึงถึง
งบประมาณท่ีไดรับในแตละปงบประมาณดวย 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทอง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสง
มาดวย ๒  หนา ๒๐  ขอ ๔.๓  วรรค ๓  ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   ตามเกณฑท่ีกําหนดไว   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยไดดําเนินการติดตาม 

 - จากการประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5) ผลการดําเนินการ
โครงการท้ังหมด มีจํานวนโครงการ 1,132  โครงการ แตสําหรับป พ.ศ.๒๕๖3  มีจํานวน 336  โครงการ และ
สามารถนํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณไดเพียง  42  โครงการ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 12.5 %  ถือวาคะแนนอยู
ในระดับนอยมาก และขอเสนอแนะในการจัดทําแผนทองถ่ิน ในครั้งตอไปควรมีการกําหนดโครงการท่ีเรงดวนบรรจุ
ไวในแผนท่ีสามารถนําไปแกปญหาความเดือดรอนไดตรงจุด แตเม่ือพิจารณาเปนรายยุทธศาสตรจํานวนโครงการ
และงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะดานการพัฒนาแหลงน้ําควรมีการเพ่ิม
โครงการ/กิจกรรม ใหมากกวาเดิมจากโครงการท่ีมีแผนพัฒนา ไมมีจํานวนโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ควรมีการกระจายโครงการไปพัฒนายุทธศาสตรอ่ืน ๆ ใหมีความสมดุลกับงบประมาณ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณ
ในองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   มีจํานวนจํากัดฉะนั้นในการจัดทําแผนครั้งตอไปควรคํานึงถึงงบประมาณใน
การดําเนินการในครั้งตอไปดวย  หรือประสานสวนราชการตาง ๆ เพ่ือรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิม 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓   และขอ ๑๔  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนอง
ความตองการประชาชน   เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
บริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

 เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบ   e-
plan  ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖3 

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   336  โครงการ 

     สามารถอนุมัติงบประมาณได  จํานวน   108  โครงการ   

     คิดเปนรอยละ  32.14 %  ของแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนการตรวจดู
เอกสารหลักฐานตางๆ  ไมวาจะเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร รวมท้ัง  ถนน  รางระบายน้ํา    
คลอง  สระ  ประปา  เปนตน  วิธีการติดตามและประเมินผลเชนนี้ตองมีการเก็บ  วิเคราะหขอมูล ( data analysis)  
ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล   
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะท่ีปรากฏขางตนนั้น  มีการชํารุด  เสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานไดตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบล พันชนะไดมีการออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจําป และแตงตั้งคณะกรรมกาตรวจสอบ ขอเท็จจริงของพัสดุท่ีชํารุด  
เสื่อมสภาพ และจําหนาย  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบล พันชนะ ไดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกลาว  ซ่ึงมีวัสดุประเภทคงทนและ
วัสดุท่ีใชแลวสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซ้ือวัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พันชนะมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  
และมีผูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจายวัสดุ  สามารถตรวจสอบไดการเบิกจายได  วัสดุคงเหลือเปนปจจุบัน
และถูกตอง  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกไดนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี     
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสิน 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน   ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  
อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะนั้นมีหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเขต 
อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดใน
ปจจุบัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้  

๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
 เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนท่ี  เชน เกษตรตําบล   ตัวแทนปศุสัตวประจําหมูบานในตําบล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนตน 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี 
(๓)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล   
 ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 ( 1)  อยูไกลจากจังหวัด  ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด 
(2)  การบริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  เชน  การทําบัตรผูพิการ   
(3)  มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง   องคการบริหารสวนตําบล พันชนะกับองคการ

บริหารสวนตําบลกุดพิมาน  องคการบริหารสวนตําบลหนอง กราด  องคการบริหารสวนตําบล บานเกา และองคการ
บริหารสวนตําบลดานขุนทด เชน คลองสงน้ํา  ถนน  ยังไมสามารถดําเนินการได  เปนตน 

(4)  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางมี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ินนโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็ง
หรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็ง
และจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 



๒๕ 
 

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ิน 

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนตามงบประมาณท่ี

ไดรับ 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(๔)  มีแหลงน้ําไวใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภคครบทุกหมูบาน 
(๕)  ประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว 

ออย  ขาวโพด  พริก และมันสําปะหลัง เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
(๖)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
(๗)  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
(๘)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยดานมลพิษ 
(9)  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ 

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดในบางสวน 
(๑0)  มีวัด   9   แหง    
(๑1)  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนใน

ชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 

(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง  ในเมืองหลวง และตางประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาด 

รายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพ 

อยางเขมแข็ง 
(4)  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตรซ่ึงไมเพียงพอ   
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
(๘)  ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล 
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๒๖ 
 

สวนท่ี  ๘ 
 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
   ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

(๑)  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร 
การพัฒนา (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  )  โดยสรุปไดดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   336 โครงการ 
     สามารถดําเนินการได     จํานวน   42 โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  12.5 % ของแผนยุทธศาสตร  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

๑.  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน   
 2.  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
(รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  )  โดยสรุปไดดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน    
 จํานวน   336  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ  จํานวน     90  โครงการ 
  โครงการท่ีจายขาดเงินสะสม  จํานวน     16    โครงการ 
  โครงการท่ีเปนรายการตั้งใหม  จํานวน       2  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ  36.64 %  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖3 

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   336  โครงการ 
     สามารถอนุมัติงบประมาณได  จํานวน   108  โครงการ   
      คิดเปนรอยละ  32.14 %  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๑  ครุภัณฑท่ีชํารุด   

 
   

 ***************************************** 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 
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