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เร่ือง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 รอบ 6 เดือน 
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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๖ ข้อ 12 (๓) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563) 
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ แล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒1 เมษายน  พ.ศ.๒๕63 
 

  

                  (นายชนะชาญ  ศรีปัญญา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงาน
ผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่น้อยกว่าปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)ขึ้น          
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
  
 
 
                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 
เนื้อหา               หน้า 
 

ส่วนที่  ๑  บทน า           ๑-๑๓        
 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล           ๓ 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล           ๔ 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล            ๔ 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          ๗ 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล          ๑๐ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล          ๑๑ 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล          ๑๒ 
 รายชื่อคณะกรรมการติดตาม/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล       ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         ๑๔         

ส่วนที่ ๓  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น          ๒๕ 
ส่วนที่ ๔  ผลการติดตามและประเมินผล           ๓๐ 
ส่วนที่ ๕  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                    ๓๙ 
 

ภาคผนวก 
 ภาพกิจกรรมโครงการที่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี
การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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          ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปา้หมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็น
สิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยัง
เสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ที่สามารถน าไปใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ ายได้รับ
การตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ
หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12(3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจาก
วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่
มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่ อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับไว้นั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

     
 

๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขัน้ตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

           ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 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)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  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 และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้ง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

  
 
 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

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

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง   

3) ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาผลลิตผลด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าด้านการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูก
ก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     

๔) ด้านเศรษฐกิจ  
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
 

5) ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และพัฒนา

ส่งเสริมด้านการกีฬาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
   6) ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน  
   พัฒนาด้านการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ  
รวมทั้งการด าเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน  

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มี
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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 (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี ผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
เป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม   

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี
องค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  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 เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
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(๕)  กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลง
นามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สิน
นั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินการ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (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.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
 ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
              ส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ  
              บริหารส่วนต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากร

ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  
เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่
การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  
๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง  
คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริ เริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบ
ว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 

 

๑)  นายสวาด อักษร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๓          ประธานกรรมการ 
๒)  นายวิระวุฒิ เล็บขาว   สมาชิกสภา อบต. ม.๒            กรรมการ 
๓)  นางพูลศรี  สมานจิตร สมาชิกสภา อบต. ม.๕   กรรมการ   
๔)  นายอภิชาติ ศรีนฤมล สมาชิกสภา อบต. ม.๖   กรรมการ 
๕)  นายสุธรรม หนันสวาสดิ์  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น ม.๗  กรรมการ 
๖)  นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทร  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๗)  นางยุพาภรณ์ นิลาทวงค์      ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๘) ว่าที่ รอ สมชาย สิทธิศรีจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๙) นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
๑๐) นายปฏิการ เชื้อทอง   หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
๑๑) นางจีระภา ระดาพัฒน์ หัวหน้าส่วนการบริหาร           กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

๑)  นางจีระภา ระดาพัฒน์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห     ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นางยุภาพร  ผารัตน์     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

รักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการ 
๓)  นางสาวดวงฤทัย หินซุย    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  อนุกรรมการ 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  

๙.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖3) โดยการเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ดังนี้ 

 

     
  
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง    
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร ์การพัฒนา    
ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น    
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล    
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น    
10.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถ่ิน    
11.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวดั    
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน    
13.มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์    
18.มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามประเด็นการ
ประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการด าเนินงานและจัดท าตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ 
 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 
************************************************************************************************************ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 
    (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
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ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – 
มีนาคม ๒๕๖3) 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

2563  2564 2565 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 154 102,841,765 150 ๑01,728,865 148 ๑01,550,318 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 32 26,348,795 32 26,348,795 32 26,348,795 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๒2 ๙,063,๐๐๐ ๒2 ๙,063,๐๐๐ ๒2 ๙,063,๐๐๐ 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๙ ๕4๕,๐๐๐ ๙ ๕4๕,๐๐๐ ๙ ๕4๕,๐๐๐ 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 3,652,1๐๐ 9 3,652,1๐๐ 9 3,652,1๐๐ 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๑4 520,๐๐๐ ๑4 520,๐๐๐ ๑4 520,๐๐๐ 
รวม 264 145,426,85๐ 260 144,3๑๓,95๐ 258 144,135,403 

 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
(ต.ค.๖2-ม.ีค.๖3 

จ านวนโครงการ
ระหว่างด าเนินการ 

 

จ านวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 20.00 - 0 16 80.00 20 23.26 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 14.29 - ๐ 6 85.71 7 8.14 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 6 42.86 - ๐ 8 57.14 14 16.28 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

2 33.33 - ๐ 4 66.67 ๖ 6.98 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

10 45.45 - ๐ 12 54.55 ๒๒ 25.58 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 100 - ๐ - 0 4 4.65 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี - 0 - ๐ 13 100 13 15.11 
รวม 27 31.40 - 0 59 68.60 86 ๑๐๐ 

 

-16- 



 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 
ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์ 
รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

666,000.00 - - 666,000.00 

2. ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

200,000.00 - - 200,000.00 

3. ด้านการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4,442,000.00 - - 4,442,000.00 

4. ด้านการพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

130,000.00 - - 130,000.00 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

781,130.00 - - 781,130.00 

6. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

48,740.00 - - 48,740.00 

๗. ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

0.00 - - 0.00 

รวม 6,267,870.00 - - 6,267,870.00 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น 
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห 

- / - 170,000.00 - 

รวม - 1 - 170,000.00 - 
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ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 

ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลัง
ของท้องถิ่น 

๒ ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
แผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับโครงการในแผนพัฒนา 
มากกว่าการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

 
สรุป  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ 6 
เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ 
ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการไว้ จ านวน 264 โครงการ สามารถน าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  จ านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.58 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
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ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะในการระยะในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 

     (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖3 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ    

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 154 4 

2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 32 1 

3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22 6 

4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

9 2 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 10 

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 4 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 14 - 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๓. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ✓   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ✓  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ✓   
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ✓  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ✓  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  ✓  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ✓   
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ✓  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ✓  

ภาพรวม  ✓  

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
********************************************************************************* 

**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลสาวแห หมู่ที่ ๑-๗ จ านวน ๑๐๐ ชุด 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย จ านวน ๕๓ คน (๒) หญิง จ านวน ๔๗ คน 
๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน   ๓ คน (๒) ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๒๐ คน 
  (๓) ๓๑-๔๐ จ านวน ๒๕ คน (๔) ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๓๗ คน 
  (๕) ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๙ คน (๖) มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๖ คน 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จ านวน ๕๒ คน (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๓๗ คน 
  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑ คน (๔) ปริญญาตรี จ านวน ๗ คน 
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓ คน 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ จ านวน ๙ คน (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๐ คน 
  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๒๘ คน (๔) รับจ้าง จ านวน ๑ คน 
  (๕) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๕ คน (๖) เกษตรกร จ านวน ๕๗ คน 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ)…จ านวน ๐ คน  
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(๑๐ คะแนน) 

 

พอใจ 
(๗ คะแนน) 

 

ไม่พอใจ 
(๔ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๒ คน ๒๘ คน ๐ คน 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗๑ คน ๒๙ คน ๐ คน 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘๑ คน ๑๙ คน ๐ คน 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗๙ คน ๒๑ คน ๐ คน 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๘ คน ๑๒ คน ๐ คน 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗๙ คน ๒๑ คน ๐ คน 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

๘๓ คน ๑๗ คน ๐ คน 

๘. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘๔ คน ๑๖ คน ๐ คน 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๗ คน ๒๓ คน ๐ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓% ๒๐.๖๗% ๐.๐๐% 
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 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จ านวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ มี
ความพึงพอใจ ๒๐.๖๗ และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 

๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๗๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๕๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๖๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๙.๓๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๔๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๕๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๙.๔๗ 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิด
เป็น ๙.๔๗ คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๓๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๘๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๒๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๑๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๙.๑๓ 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น ๙.๑๓ คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๙.๑๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๘๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๐๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๘.๙๙ 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๙ คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๗๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.๘๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๐๕ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๙.๒๐ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 

ภาพรวม ๘.๙๖ 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๖ คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม - 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น - 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น -  คะแนน 
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ส่วนที่ ๓  
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการฯ 
สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาฯ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การการพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
     ๕.๓  จ านวนวัตถปุระสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ ๕ 
     ๕.๔  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องตอ่เนื่องกับระยะเวลา (๓ ปี) ๓ 
     ๕.๖  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
     ๕.๗  มีการประมาณราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๔ 
     ๕.๘  มีงบประมาณที่ผา่นมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓ 
     ๕.๙  โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีทุกโครงการ ๔ 
     ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ ๕ 
     ๕.๑๑  ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถู้กต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔ 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
     ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ ๕ 
     ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ ๓ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการ
ส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐ ๘.๕ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ ๗.๕ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐ ๖.๕ 

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ  
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
 

๑๐ ๘ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถ ุ
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ 
 
๕.๔ เป้าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครง 
การ) มีความสอด 
คล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓) ปี 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
๕ 

๔๙.๕ 
๔ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๔ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๓.๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๔ 

การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)  
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 
 
 

๓ ๓ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๗ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๘ มีงบประมาณที่
ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง 
 
๕.๙ โครงการแต่ละ
โครงการคลอบคลุม
ระยะเวลา ๔ ปี ทุก
โครงการ 
๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตามหลัก
ของการจัดท า
โครงการ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๔ ๓.๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

๔ ๓.๕ 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง 
กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓ ๒ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี  
ทุกโครงการ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)    
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
 
 

 
๕ 
 
 
 

 
๔ 
 
 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
 

 
๔ 
 
 

 
๓ 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการตาม
โครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้ 
 

๕ 
 
 

๔.๕ 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕ ๔.๕ 

 

-28- 



 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับแบบ 
ยท.๐๓ และแบบ 
ยท.๐๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔ และ
แบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๓ ๓ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๐ 
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ส่วนที่ ๔ 
ผลการติดตามละประเมินผล 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

2563  2564 2565 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงกา

ร 
ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 154 102,841,765 150 ๑01,728,865 148 ๑01,550,318 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 32 26,348,795 32 26,348,795 32 26,348,795 
3. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๒2 ๙,063,๐๐๐ ๒2 ๙,063,๐๐๐ ๒2 ๙,063,๐๐๐ 
4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๙ ๕4๕,๐๐๐ ๙ ๕4๕,๐๐๐ ๙ ๕4๕,๐๐๐ 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ ๒4 ๒,456,๑๙๐ 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 3,652,1๐๐ 9 3,652,1๐๐ 9 3,652,1๐๐ 

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๑4 520,๐๐๐ ๑4 520,๐๐๐ ๑4 520,๐๐๐ 
รวม 264 145,426,85๐ 260 144,3๑๓,95๐ 258 144,135,403 

 

สรุปผลการด าเนินประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

 (ตามแนวทางยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ในแผนปี

(๖3)
ทั้งหมด 

 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 

ด า
เน

ินก
าร

แล
้วเ

สร
็จ 

(ต
.ค

.๖
2-

มี.
ค.

63
) 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่ด า
เน

ินก
าร

  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ข้อบัญญัติปี 
๖3 

จ่ายขาด
เงินสะสม

ปี ๖3 

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

63 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 154 20 - 1 4 1 16 20.00 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 32 7 - - 1 - 6 14.29 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 22 14 - - 6 - 8 42.86 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

9 6 - - 2 - 4 33.33 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

24 22 - - 10 - 12 45.45 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 4 - - 4 - - 1.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 14 13 - - - - 13 0.00 
รวมโครงการทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ 264 86 - ๑ 27 1 59 31.39 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สาวแห 

10,000 10,000 /   

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 59,700 
 

59,000 /   

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 100,000 99,000 
 

/   

๔ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห 

500,000 
 

498,000 
 

/   

 รวม 669,700 666,000    
 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สาวแห องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

170,000 -  /  

 รวม 170,000 -    

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๑  154 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็  4 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          4 x 100    =  2.60 
       154 
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โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพในชุมชนและทัศนศึกษา
ดูงาน 

200,000 200,000 /   

 รวม 200,000 200,000    
สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๒  32 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็    1 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          1 x 100    =  3.13 
       32 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีฯ 

30,000 28,500 /   

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,543,200 2,602,600 /   
๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,601,600 1,434,400 /   
๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 10,500 /   
๕ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000 150,000 /   
๖ โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 432,000 216,000 /   
 รวม 7,756,800 4,442,000    

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๓  22 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็    6 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ          6 x 100    =  27.27 
       ๒2 
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โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (จัดตั้ง) 60,000 60,000 /   

๒ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

70,000 
 

70,000 
 

/   

 รวม 130,000 130,000    
สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๔    9 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็    2 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         2 x 100    =  22.22 
       ๙ 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000 /   
๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห 120,700 60,350 /   
๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000 /   
๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 347,900 200,220 /   
๕ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 15,000 15,000 /   
๖ เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน 664,000 332,000 /   

7 โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง 60,000 60,000 /   
8 โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อ าเภอหนองฮี 40,000 40,000 /   
9 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 3,560 /   

10 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองฮีตามโครงการ
จัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยอ็ด 

10,000 10,000 /   

 รวม 1,347,600 781,130    

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๕    24 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็    10 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         10 x 100    =  41.67 
       ๒4 
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โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ 50,000 1,000 /   
๒ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองฮี 

25,000 25,000 /   

๓ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 10,000 /   
4 โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 12,740 /   
 รวม 105,000 48,740    

 

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๖     9 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็     4 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         4 x 100    =  44.44 
       9 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(ต.ค.๖2- 
มี.ค.๖3) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 - - -    
 รวม - -    

สรุป    จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่  ๗     ๑4 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็      - โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ         0 x 100    =  0.00 
      ๑4 
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สรุป  จ านวนโครงการทั้งหมด         264 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติ          86 โครงการ 

     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ      27  โครงการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ       59 โครงการ 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ         1 โครงการ 
 
คิดเป็นร้อยละ      27 x 100    = 10.19 
                         265 
 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ   10.19 
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ส่วนที่ ๕ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
  ๑. การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
  ๒. การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
  โดยมีข้อสรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห ดังนี้ 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
๑. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จากการ

ติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหไปสู่การปฏิบัติ  หากดูตามสัดส่วนของการน า
โครงการไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 10.19 และสัดส่วนของการน างบประมาณไปสู่การ
ปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.58 ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง
ต่อไป ควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดอย่างแท้จริง 
  ๒. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
  ๓. เนื่องจากในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) จึงไม่สามารถด าเนินการได้ในหลายๆ โครงการ จึงท าให้ร้อยละของการด าเนินการน้อย 
  ๔. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
  ๕. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ซึ่งจะท าให้มีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

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