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เรื่อง                                         
คํานํา                                  
บทท่ี ๑  บทนํา                                

- ท่ีมาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) และท่ีแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
- เหตุผลความจําเปนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

บทท่ี ๒  แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน               
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
- ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
- ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
- ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

บทท่ี ๓  สรุปผลการติดตามและประเมินผล และขอเสนอแนะ             
- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
- ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 
- ความสําคัญของการใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงคในการกําหนดประเด็นการพิจารณา 
- ข้ันตอนการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
- ข้ันตอนการดําเนินงานตามตัวบงชี้จากประเด็นการพิจารณา  

บทท่ี ๔  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน      
- ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ผลการประเมินคุณภาพแผน 
- ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
- การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด 
- ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน 
- ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปะโด และคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลปะโด   
 
 
 
 



 
 

 

คํานํา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด ประจาํป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลปะโด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะกรรมการฯไดรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3  นี้  สามารถนําไปเปนขอมูลท่ีชวยในองคการบริหารสวนตําบลปะโด สามารถประเมินตนเองไดวาท่ี
ผานมาการดําเนินงานเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินมากนอยเพียงใด  เปน
การติดตามและประเมินการนําโครงการตามแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมาย  และการ
ใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลและนํามาจัดทําเปนแบบรายงานตามท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลไว   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด หวังเปนอยางยิ่งวา  
รายงานการติดามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เลมนี้จะเปนขอมูลให
ผูบริหาร  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด  ไดพิจารณาเพ่ือการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลปะโด และเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบ  เกิดการมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ตอไป   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                              องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 



 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลปะโด   อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

      การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา  เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ 
(feedback) เก่ียวกับการดําเนินโครงการ  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  หากไม
มีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการสูงเกิน
กวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะ
เปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ  เกิดความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน  หรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทาง
ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดําเนินงานดานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน  การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การ
ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน   

โดยสวนใหญการติดตามและประเมินผลมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง  จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปน
ผูดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม  ใน
ความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปน  และทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ  เพราะฉะนั้น  จะเห็นไดวาการ
วางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูง หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมี
ระบบติดามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตร
มาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ
ทําการศึกษาติดตาม  เพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด    

ในสวนของการประเมินผลนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการ  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม  อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นเปนผลอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ
(feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุง และการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ  มีความ
เท่ียงตรง  เชื่อถือได 

ในสวนของการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลอง  และความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกรองสวนทองถ่ินไดดําเนินการามแผนการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร  พันธกิจ  ภารกิจหลัก  ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับ
ใด     



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ดําเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลปะโด   
    (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดกําหนดแนวทาง  วิธีการติดามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลปะโด   ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประกอบดวย  

1. การประเมินผลกระบวนการ  โดยใชแบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนา  ซ่ึงเปนแบบ
ประเมินตนเองวาไดมีการดําเนินงานตามกระบวนการ  ข้ันตอน ถูกตองครบถวนหรือไม 

2. การประเมินผลโครงการ  หรือผลการดําเนินงาน  เปนการประเมินเพ่ือใหทราบผลของการ
นําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  วาปฏิบัติโครงการามแผนไดมากนอยเพียงใด  ใชจาย
งบประมาณจํานวนเทาใด  และไดผลอยางไร  เพ่ือท่ีจะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปน
สมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาตอไปได  โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
แผนพัฒนาและการตั้งงบประมาณในและยุทธศาสตร  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาองคการ
บริหารสวนตําบลปะโดมีการพัฒนามุงเนนไปในทางทิศทางใด 

3. การประเมินผลผลิต  เปนการประเมินผลผลิตท่ีเกิดจากดําเนินโครงการ  ซ่ึงอาจวัดไปถึง
ประสิทธิภาพของโครงการ  สามารถพิจารณาถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ  คือ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมากนอย
เพียงใด  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

4. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  มีการติดตามและประเมินผลตลอด
ระยะเวลาการดําเนินการของโครงการแตละโครงการ  จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ  และลอด
ท้ังปงบประมาณ  แลวมีการสรุปการติดามประเมินผลเพ่ือรายงานสรุปการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                     

 

 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวา ระบบติดตาม 

และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ี
แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้  จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบ การติดตามวาเริ่ม
จากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน  โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร  เม่ือเทียบกับเวลา (input 
monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงแกไข
ในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา  และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวา  เม่ือ
ผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)  วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายหรือเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาเพียงใด 

 
 
 
 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปจจัยนําเขา 

- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 
- การใชทรัพยากร 
- การดําเนินการ  
  ตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลติ 
- ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ 
- ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

ระบบตดิตาม  (Monitoring) 
  - Input  Monitoring 
  - Performance  Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation ) 
     - ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/
เปาหมายของแผน 
     - การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินใน
ภาพรวม 
 



 
 

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้  ประกอบไปดวย  องคประกอบ  3 

สวนหลัก คือ  สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process)  และสวนของการ
ประเมินผลลัพธ (Output,Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได  ดังนี้ 

1. ปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี  เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  
และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ตนเองครั้งนี้  ไดแก  แบบรายงานแบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือ อยางไร 

2. กระบวนการติดตาม (Process)  คือ ชองของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของทองถ่ิน  ซ่ึง
กําหนดเปน  รายไตรมาสคือ  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม)   ไตรมาสท่ี 3  
(เมษายน-มิถุนายน)  และไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน)  ในแตละป  โดยการติดามดังกลาว  เปนการติดตาม
ผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate Result)  ของแผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีได
กําหนดไวหรือไม  ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไม  สามารถวัดไดจริงหรือไม  เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวได
หรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู
การบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบไปดวย  การติดตามการดําเนินงานของ
โครงการ  การติดตามการใชจายงบประมาณ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

3. การประเมินผลผลลัพธ (Output,Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทาย  ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวา  เม่ือ
สิ้นสุดการดําเนินงานของแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมาในแตละป  ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
หรือไม  เพ่ือเปนประโยชนสําหรับบุคลากร  หนวยงาน  และองคกรท่ีเก่ียวของได  และเปนฐานในการพัฒนา
ยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก  แบบรายงานแบบ
ท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน  ไดแก  ความ
พึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ  ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงาน  
แบบท่ี  3/2) ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
คําชี้แจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  โดย
จัดทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง ลังจากท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
ดําเนนิงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการสวนทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนทองถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาสวนทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ทองถ่ิน 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 



 
 

แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง :  แบบท่ี 2  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ...................  
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1)   ไตรมาสท่ี   1   (กันยายน - ตุลาคม)  (2)   ไตรมาสท่ี   2  (มกราคม - มีนาคม) 

(3)   ไตรมาสท่ี   3   (เมษายน – มิถุนายน) (4)   ไตรมาสท่ี   4  (กรกฎาคม – ตุลาคม)  
สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 

2.การพัฒนาดานดานสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

30 
 

8,245,000 
 

27 
 

8,245,000 
 

27 
 

8,245,000 
 

27 
 

8,245,000 
 

27 
 

8,245,000 
 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

38  9,010 ,000 35  9,010 ,000 35  9,010 ,000 35 9,010 ,000 35 9,010 ,000 

4.การพัฒนาดานดานการบริหารจัดการท่ีด ี 30 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 

5.การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 

6.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 

7.การพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน 

19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 

8.การพัฒนาดานความมั่นคงสงเสริมสันติสุข 10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 

รวม 345 607,057,070.07 337 609,192,370.07 337 609,192,370.07 337 609,192,370.07 337 609,192,370.07 



 
 

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการท่ี
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลกิ 

จํานวนโครงการท่ีมี
เพ่ิมเติม 

จํานวนโครง
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2 4.6 - - 9 3.0 - - - - 11 3.2 

2.การพัฒนาดานดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 11.6 - - 22 7.4 - - - - 27 8.0 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8 18.6 - - 27 9.1 - - - - 35 10.3 

4.การพัฒนาดานดานการบริหารจัดการท่ีดี 4 9.3 - - 24 8.1 - - - - 28 8.3 

5.การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ - - - - 16 5.3 - - - - 16 4.7 

6.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 21 48.8 - - 170 54.7 - - - - 191 56.6 

7.การพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

1 2.3 - - 18 6.1 - - - - 19 5.6 

8.การพัฒนาดานความม่ันคงสงเสริมสันติสุข 2 4.6 - - 8 2.7 - - - - 10 2.9 

รวมท้ังส้ิน 43 100 - - 294 100 - - - - 337 100 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  ผลการเบิกจายงบประมาณ ป 2563  (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร 
ผลการเบิกจายเงิน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน รอยละ ขอบัญญัติ รอยละ 

1.การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 35,125,000 5.7 79,917 0.1 

2.การพัฒนาดานดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8,245,000 1.3 6,914,080 16.3 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 9,010 ,000 1.4 4,297,233 10.1 

4.การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 8,317,000 1.3 54,875 0.1 

5.การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 5,287,000 0.8 - - 

6.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 537,340,870.07 88.2 30,770,100 72.6 

7.การพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน 

3,460,000 0.5 30,743 0.07 

8.การพัฒนาดานความม่ันคงสงเสริมสันติสุข 2,407,500 0.3 218,850 0.5 

รวมท้ังส้ิน 609,192,370.07 100 42,365,797 100 

 
* หมายเหตุ :-  รอยละของผลการเบิกจาย  =  จํานวนเงินท่ีเบิกจาย/งบประมาณท่ีตั้งไว x 100 
                                                                                                                 



 
 

แบบท่ี 3 แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
        คําชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยในครั้งนี้เปนสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
 1. ชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลปะโด 
 2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน          
 
สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการท่ี
ปรากฏอยู
ในแผน 

จํานวน
โครงการท่ี
นํามาตั้ง

งบประมาณ 

รอยละ 

จํานวน
โครงการ

ท่ีได
ปฏิบัต ิ

รอยละ 

1 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

11 4 5.4 2 4.6 

2 การพัฒนาดานดานสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

27 
 

12 16.2 5 11.6 

3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

35 21 28.3 8 18.6 

4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 28 21 28.3 4 9.3 
5 การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 16 3 4.0 - - 
6 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 191 10 13.5 21 48.8 
7 การพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน 

19 1 1.3 1 2.3 

8 การพัฒนาดานความม่ันคงสงเสริมสันติสุข 10 2 2.7 2 4.6 
รวม 337 74 100 43 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะโด  
๑. นายซามีรี    บาเหะ       สมาชิกสภา อบต.ปะโด (หมูท่ี 2 ปะโด)         ประธานกรรมการ  

๒. นายดอหะ   สาและ       สมาชิกสภา อบต.ปะโด (หมูท่ี 4 ปะโด)             กรรมการ 

๓. นายอิสมาแอ  สะมาแฮ      สมาชิกสภา อบต.ปะโด (หมูท่ี 2 ปานัน)         กรรมการ 

๔. นางฆูซยะ   อาแว                      ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (หมูท่ี 2 ปานัน)          กรรมการ  

๕. นายตอเละ  กือโด       ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (หมูท่ี 1 บาโง)           กรรมการ 

๖. นายสุรศักดิ์  วังสวาง                ผูอํานวยการโรงเรียนบานบูดน                    กรรมการ 

๗. นายเดะมะ  มามะ       ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโง            กรรมการ 

 ๘. นางสาวแวนะ  เจะอุบง      ผูอํานวยการกองคลัง                      กรรมการ 

9. นางสาวนุรฮายาตี   กาเราะ      หัวหนาสํานักปลัด                     กรรมการ 

10.นายมะโซรี  มะยี        ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

๑1.นายบือราเฮง  นอปู                ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทธศาสตรและแนวทางท่ี
ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  
เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชน
หรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลอง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทาง
สังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา

ทองถ่ิน และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช
จายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทาง
ในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 4  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 



 
 

(2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะให
เงินอุดหนุน 

(3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

(4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจายประจําปหรอืงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน
ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู
การวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุด
แข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับ
ใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  
เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและ
สุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอม
การปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง     

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
2.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2.2 เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
2.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
2.4 เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
2.5 เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
2.6 เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
2.7 เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
2.8 เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
2.9 เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 



 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี 1   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) ขอ 28 กําหนด
ไว ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

ข้ันตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   

ข้ันตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  ขอ 29 (2)   

 ข้ันตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561  
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ 
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป” 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

4. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลปะโด  ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตําบลปะโด  โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

4.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปนหวง

เวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(2) ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(3) ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนนิการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินโดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน   
(4) ความกาวหนา  (Progress)  

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
1) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการ
ดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มี
ท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

2) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
           



 
 

3) ดานเศรษฐกิจ  
มีการสงเสริมและขยายงานดานเกษตรอินทรีย เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ

เพียงพอในการดํารงชีวิต  
4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ 
ขยะในชมุชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเสยีลดลง การระบายน้ําดีข้ึน     

5) ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหไดคุณภาพมาตรฐาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนใน
ทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ 
รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสราง
ความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

6) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลง
น้ําในการเกษตรเพียงพอ  

7) ดานการบริหารจัดการองคกร 
มีการบริหารจัดการองคกรตามแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีความโปรงใส ตรวจสอบ

ได ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี
ผลกระทบเกิดข้ึนหรอืไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มี
การบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มี

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสงผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 

4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับหมูบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

 



 
 

4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปน

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  
เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

4.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปะโด 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
4.6 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
4.7 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4.10 เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง

กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 2  
ประการ ดังนี้ 

5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีองคกระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   

(2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี 3 ขางตน) 
(3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 



 
 

(4) เครื่องมือ อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(5) กรรมวิธี  อันไดแก  
เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา  

แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการ
ดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้ง
ไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา
วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดําเนินงาน  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบ
โครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
6. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 

ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน    

(2) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
6.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 

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


 
 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ตําบลนาพรุในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลนาพรุ (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
 

6.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได
ตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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สวนท่ี 3 



 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลปะโด  ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ตําบลปะโด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึง กันยายน 2563)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบประเด็น
พิจารณาการปฏิบัติงาน ตามแบบติดตามในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1. ลักษณะของประเด็นการพิจารณา 

เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงประเด็นการพิจาณาจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบประเด็นการพิจารณา โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณา อันไดแก ขอมูลพ้ืนฐานและสิ่งท่ีเก่ียวของท่ีจะนํามาใชในการวัด การมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการกําหนดประเด็นการพิจารณา เพราะจะเปนการสราง
ความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชประเด็นการพิจารณาเหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป 
การใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกําหนดเหลักเกณฑในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความสําเร็จตามประเด็นการพิจารณาท่ีกําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา  
เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in–depth evaluation)  เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน    

2. ความสําคัญของการใชประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
2.1 ทําใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด  สําเร็จหรือไมสําเร็จ  

เพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ

หาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ  หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม  ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.3 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  
 
3. วัตถุประสงคในการกําหนดประเด็นการพิจารณา 



 
 

3.1 เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
3.2 เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

4. ข้ันตอนการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  
4.1 กําหนดประเด็นการพิจารณา 
4.2 กําหนดเกณฑการประเมินประเด็นการพิจารณา 
4.3 ดําเนินการประเมินตามประเด็นการพิจารณา 
4.4 สรปุผลการประเมินประเดน็การพิจารณา 

ข้ันตอนการดําเนินงานตามตัวบงช้ีจากประเด็นการพิจารณา 
4.1  การกําหนดประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  300  คะแนน  ดังนี้ 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(100 คะแนน) 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 : ขอมูลสภาพท่ัวไป (20 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 : การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ( 15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 :  ยุทธศาสตร ( 65 คะแนน) 

 (2)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (100 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

(10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 : แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 : โครงการพัฒนา (60 คะแนน) 

(3)  การนําแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9  :  การดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 10 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (100 คะแนน) 

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปา
ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชนเขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

16 
3 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ 

จํานวนประชากร และอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริหารพ้ืนฐาน เชนการ
คมนาคมขนสงการไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 1 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูลจาก จปฐ. 

(2) 1 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการ
รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(3) 2 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยงสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

15 
(2) 

12 
1.5 



 
 

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และTHAILAND 4.0 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(1) 1 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณะสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2) 1.5 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 1.5 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรราชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานการณพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.5 

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีการนําเสนอปญหา คนสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานขอ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 1.5 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน 
สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ิน
ในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลท่ีไดรับจาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาและ
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง

65 
(10) 

 

55.50 
8 
 



 
 

ทองถ่ิน 
 

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ THAILAND 4.0 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคการปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัด และและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ THAILAND 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และTHAILAND 4.0 

(10) 
 

10 
 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงถึงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(5) 
 

4 
 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 
 

4 
 

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุ 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการการพัฒนาทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลาว 
 

(5) 4 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.9 ความเชื่อมโยงของ    
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

(5) 4.5 



 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  
  
  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ี
เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน
ตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 
 
 
 

4 
 

รวมคะแนน  100 83.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (100 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 



 
 

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใช SWOT Analysis/Demand 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยน 
แปลง ท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

(10) 9 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชนการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 
จํานวนท่ีดําเนินการจริงเปนไปตามท่ีกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ 
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiy) 
 

10 9 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ท่ีได 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน

10 9 

    



 
 

  นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช (SWOT 
Analysis/Demand Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)(Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

    

      

      

      

      

    
 5.โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 50.50 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

(5) 4.5 

 
    

      
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear Objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปได ชัดเจน มีลักษณะจําเพาะเจาะจง 

(5) 4 
  
  
  

  
  
  

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
  
  

สภาพท่ีอยากไดเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไหร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดเจนลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.5 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

5.4 โครงการมีความสอด 
คลองกับแผนยุทธศาสตร 
20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 
 

(5) 
 
 

 

4.5 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (1) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศนภายใตยุทธศาสตร

(5) 
 
 

4.5 
 
 



 
 

เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
  
  
  
  
  
  
  

ชาติ 20 ป (4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายแนวทางการ
พัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง 2) การพัฒนาศักยภาพตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 3) การลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง 5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 โครงการมีความสอด 
คลองกับ THAILAND 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึนรวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

(5) 4.5 

5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถ
แยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันไดนอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
ได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการ 
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 
 

(5) 3.5 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
ค

 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 

(5)  
  

   
 



 
 

โครงการ) (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธี
งบประมาณ 
  
  
  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสใน
การกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
  

   
   
 

  
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด

(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfermance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได (Measurable) ใชบอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ(การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจาการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวม  100  

 

(3) การนําแผนไปปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 : การดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ดําเนินการไดมากกวารอยละ 50   ได  50  คะแนน     
ดําเนินการไดมากกวารอยละ 40   ได  40  คะแนน 
ดําเนินการไดรอยละ 30 ข้ึนไป     ได  30  คะแนน     
ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ 30   ไมไดคะแนน 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักการ
ท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดยการนํา
โครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาทองถ่ินในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ
เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 



 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ป 2563 องคการบริหารสวน
ตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  องคการบริหารสวนตําบลปะโดมีการใชจายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โครงการท้ังหมด 74 โครงการ  มีการเบิกจายงบประมาณ  จํานวน  43  
โครงการ จํานวนเงิน  42,365,797.- บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ ตามตารางดานลาง 

 
 

โครงการท่ีเบิกจายในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 

 

ท่ี โครงการ เบิกจาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 จางเหมาบริการตัดหญา 21,000 
2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 58,917 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2  แผนงานสาธารณสุข 
3 โครงการรณรงคปองกันและประชาสัมพันธตอตานโรคระบาดและโรคเอดส 35,000 
4 โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบาฯ 5,980 

    2.4  แผนงบกลาง 
5 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000 
6 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 1,785,600 
7 โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอาย ุ 5,057,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ เบิกจาย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

    3.1 แผนงานการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน 5 โรง) 2,689,680 
9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด. 3 ศูนย) 791,000 
10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 413,260 



 
 

11 ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานบูดง 96,100 
12 โครงการวันเด็กแหงชาติ 70,000 
13 โครงการหนูนอยทองโลกกวาง 67,218 
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
14 โครงการอาซูรอสัมพันธ 70,000 
15 โครงการเมาลิดสัมพันธ 99,975 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีด ี
   4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
16 โครงการฝกอบรมดานการพัฒนาบุคลากร 13,440 
17 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 1,470 
18 อุดหนุน อปท. (อบต.กระหวะ) 20,000 
    4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
19 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 19,965 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
20 บุกเบิกถนนดินลูกรัง  สายปอเนาะ-ปายาง  ม.1 บานบูดน 245,000 
21 บุกเบิกถนนดินลูกรัง  สายชลประทาน-อุซตาซนาเซ ม.2 บานปานัน 1,189,000 
22 บุกเบิกถนนดินลูกรัง  สายโรงเรียนควนหยี-สือตา ม.3 บานควนหยี 1,490,000 
23 กอสรางถนน คสล.สายนาเปะ-ชลประทาน ม.1 บานบาโง 1,328,000 
24 โครงการกอสรางถนน คสล. สายวาโต-นาเปะ ม.1 บานบาโง 3,982,000 
25 ปรับปรุง/ซอมแซมสนามฟุตซอลบานปะโด ม.5 บานปะโด 219,000 
26 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางบริเวณ อบต.ปะโด ม.1 บานสามยอด 23,400 
27 โครงการกอสราง ถนน คสล.สายขาง อบต.ปะโด ฝงเหนือ ม.1 บานสามยอด 1,513,000 
28 โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูดวยตนเอง อบต.ปะโด ม.1 บานบูดน 1,162,000 
29 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน  

ปน ถ.79-004 สายบาโง-นาเปะ สายหมูท่ี 1 บานบาโง  
5,576,000 

30 โครงการกอสรางระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญมาก ม.5 บานปะโด 4,360,000 
31 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ม.2 บานมะหุด 2,095,000 
32 โครงการกอสรางถนน คสล.สายกูโบร-จาเราะห  ม.4 บานบลูกาสาแลแม 575,000 
33 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสนามฟุตบอลบานมะหุด ม.2 บานมะหุด 1,314,000 

 
 

ท่ี โครงการ เบิกจาย 

     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

34 โครงการบํารุงรักษาระบบไฟฟาสองสวางประจําตําบลปะโดและตําบลปานัน 715,000 

35 กอสรางสนามเด็กเล็กเสริมสรางปญญา  ม.1 บานบาโง  ต.ปานัน 55,000 

36 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาบานสามยอด ม.1  
บานสามยอด 

3,974,000 



 
 

37 กอสรางศาลาเอนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต. 183,000 

38 ติดตั้งรั้วเหล็กรอบ  อบต.ปะโด  ม.1  บานสามยอด 78,300 

39 กอสรางรั้วกูโบรบานปะโด  ม.5  ต.ปะโด 444,000 

     6.5 แผนงานการพาณิชย 

40 คาปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปาหมูบาน 249,400 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

    7.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

41 โครงการฝกอาชีพกลุมแมบาน กลุมเยาวชนและกลุมท่ีจัดตั้งภายในตําบล 30,743 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงสงเสริมสันติสุข 

    8.1 แผนงานการรักษาความปลอดภัย 

42 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ปะโด 49,900 

43 โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. 168,950 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,365,798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนท่ีได  40   . 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนน 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563) 

43 12.75 - 

หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถ่ิน  (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  



 
 

 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (50 คะแนน) 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไมมีผลกระทบ      ได  50  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได  40 คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได  30คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา 3  โครงการ  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 10  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  50    
คะแนนท่ีได  50   . 

โครงการท่ีดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการท่ีดําเนินการ 
( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)   

- ไมมีผลกระทบ 50 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการพัฒนา 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ

องคกรปกครองทองถ่ิน 
100 83.50 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100 86.50 

3 การนําแผนไปปฏิบัติ 100 50 
รวมคะแนน 300 220.00 

 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได  220.00  คะแนน   
เนื่องจากมีการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 43 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 337 โครงการ  
คิดเปนอัตราสวน  รอยละ 12.75  จากจํานวนโครงการท้ังหมดซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
โดยนับเฉพาะป พ.ศ. 2563  ซ่ึงมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ และมีโครงการท่ีไมได
ดําเนินการจํานวน 294 โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน 
แตอยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก ท้ังนี้ ก็มีสาเหตุจากงบประมาณท่ีมีจํากัด
และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลปะโดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2563 ให
เครงครัดเปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการท่ีดําเนินการ สามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดย
อาจจะมีการกระจายงบประมาณใหท่ัวถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ท้ังนี้ตองอยูภายใตความ
ตองการและประโยชนสวนรวมของพ่ีนองประชาชนตําบลปะโดในเรื่องนั้นๆดวย 



 
 

 
แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 
ช่ือโครงการ : ...................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................   .ตําแหนง .......................................... 
สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................ 
คําอธิบาย  :  ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีเลือก 
ลําดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบงช้ี) ใช ไมใช 

1 เปนโครงการท่ีประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา   
3 สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
4 ไดดําเนินโครงการ   
5 ดําเนินโครงการตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
7 กลุมเปาหมายรอยละ  50  ข้ึนไดรับประโยชน   
8 การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 50 ข้ึนไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

  

10 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 50 ข้ึนไป   
 

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

 

 

 

บทท่ี  4 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอเสนอแนะ 
 (ระหวางเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

1. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปไดดังนี ้
(1) ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 83.50 คะแนน) 
          ประเด็นการพิจารณาท่ี 1  :  ขอมูลสภาพท่ัวไป  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได 16 คะแนน 



 
 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  :  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ คะแนนเต็ม 15 คะแนนได 12 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 :   ยุทธศาสตร คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได 55.50 คะแนน  

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 86.50 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การสรุปสถานการณการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 

10 คะแนน ได 9 คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 : การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพคะแนนเต็ม 

10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 : แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได 9 คะแนน  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 : โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได 50.50 คะแนน  

(3)  การนําแผนไปปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 50 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 9  :  การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได – คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 10: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 50 

คะแนน ได 50 คะแนน 
2.  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
      (1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ได 83.50 คะแนน  
 (2) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลอง แผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ได 86.50 คะแนน 
3. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้   
โครงการท่ีบรรจใุนแผน (นับเฉพาะป 2563) จํานวน 337 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจาํป 2563 จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.95  และองคการบริหารสวนตําบลปะโด สามารถนํา
โครงการไปดําเนินการได จํานวน 43 โครงการ คิดเปนรอยละ  12.75 ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(นับเฉพาะป 2563) 

ขอคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาผลปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได  210.00  คะแนน   

เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 43 โครงการ  จากโครงการท้ังหมด 337 
โครงการ คิดเปนอัตราสวน รอยละ 21.95 จากจํานวนโครงการท้ังหมดซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) โดยนับเฉพาะป พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีบางโครงการกิจกรรมเปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ และมี
โครงการท่ีไมไดดําเนินการจํานวน 294 โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการจากแผนยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก ท้ังนี้ ก็มีสาเหตุจาก
งบประมาณท่ีมีจํากัดและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน จึงเปนอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการ  

ขอเสนอแนะ   
เพ่ือใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลปะโดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงเห็นควรใหผูบริหารพิจารณาวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณ 2563 ให
เครงครัดเปนไปตามแผนดําเนินงาน เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธโครงการท่ีดําเนินการ สามารถ



 
 

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดย
อาจจะมีการกระจายงบประมาณใหท่ัวถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ท้ังนี้ตองอยูภายใตความ
ตองการและประโยชนสวนรวมของพ่ีนองประชาชนตําบลปะโดในเรื่องนั้นๆดวย 

4.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 4.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพ้ืนท่ี  
ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก มีเสนทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกคือ มีพ้ืนท่ีติดกับเรือนจํากลาง
นครศรีธรรมราชทําใหไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม เชน ปญหาขยะ และน้ําเสีย เปนตน 

4.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะให

ความรวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดม่ันในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  แตก็มีจุดออน  คือ ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาครองชีพ  
เลนการพนัน ไมมีอาชีพเสริม รวมกลุมกันยาก สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจางเพียง
อยางเดียวทําใหขาดรายได  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ  มีปญหาน้ํา
หลากน้ําทวมในฤดูมรสุม   

5. การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลปะโด ประเมินไดคะแนน 83.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 5.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลปะโด ประเมินไดคะแนน 86.50 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

6. กรอบปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(1) ชวงฤดูแลงน้ําลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอท้ังในลําคลองและระบบประปาของอบต. 
(2) องคการบริหารสวนตําบลไมมีสถานท่ีและอุปกรณในการกักเก็บน้ํา 
อุปสรรค 
(1) ไมสามารถนําน้ําจากแหลงน้ําในพ้ืนท่ี เชน จากบอดินรางมาใชประโยชนในฤดูแลงได 
(2) ไมมีสถานท่ีในการกอสรางระบบประปาเพ่ิมเติม 
(3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมมีทักษะความรูในงานท่ีปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ  



 
 

(1) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ํา และชวยกันดูแลระบบประปา 
(2) ควรสงเจาหนาท่ีไปอบรมหรือจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเฉพาะทาง 

7. กรอบปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

1) ขาดการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
2) ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรวมมือในการเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนรองขอ  สงขอมูลลาชา ตองมีการเรงรัดทวงถาม ไมเปนไปตามกําหนดท่ีวางไว 
 อุปสรรค 

1) องคการบริหารสวนตําบลมีปญหา ความตองการท่ีจะตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก   
2) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณท่ีจํากัด        
ขอเสนอแนะ  

      1) เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
2) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหไดมากวารอยละ 

90 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน.   
3) หัวหนาสวนราชการควรเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ และสรุป

ขอมูลสงแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาท่ีกําหนด 
 

8.สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปะโด และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปะโด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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