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ตามพระราชบ  ญญ  ต  สภาตำบลและองค  การบร  หารส  วนตำบล พ.ศ. ๒537 และแก  ไขเพ  ่มเต  มถ  ง ฉบ บ
ที ่6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข  ้นตอนการกระจายอำนาจให  แก  องค  กรปกครองส  วน ท องถ ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส งผลให องค  กรปกครองส วนท องถ ่นม ีบทบาทและอำนาจหน าที่ต  างๆ เพ  ่มมากข น้ ท ้งใน ด  าน
โครงสร  างพ้ืนฐาน ด  านงานส  งเสร  มค  ณภาพชีว ต ด  านการจ  ดระเบ ียบชมชน/ส  งคม และการร  กษาความ สงบ
เร ียบร  อย ด  านการวางแผน การส  งเสร  มการลงท  นพาณ  ชยกรรม และการท  องเที  ยว   ด  านการบร  หาร จ  ดการ 
และการอน  ร  กษ  ทร  พยากรธรรมชาต   ส ่งแวดล  อม และด  านศ  ลปว ฒนธรรม จาร ีตประเพณี และภูม  ป  ญญา
ท  องถ น่ แม  ว  าองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่จะม ีอำนาจหน  าทีเ่พ ่มมากข น้   แต  องค  กรปกครองส  วน ท  องถ น่ส  วน
ใหญ  ย  งคงม ีทร  พยากรจำก  ด ท ง้ทร  พยากรบ  คคล  งบประมาณ  และว สด  อ  ปกรณ    เพ่ือให  การ ด าเน นงานของ
องค กรเป็นไปอย  างม ีประส  ทธ ภาพและประส  ทธ ผลม ีความโปร  งใส และเก  ดประโยชน  ส ูงส  ดแก  ท  องถ น่ของตน จ  ง
กำหนดให  องค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ ม  หน้าท จ่  ดทำแผนพ  ฒนาท ้องถ่ิน อ  นเป  น เครื่องมือที่ส าค ญประการ
หน ่งที่จะให องค กรปกครองส  วนท  องถ น่สามารถด าเน  นงานได  ตามเป  าหมายที่วางไว  จ งจ าเป็นต องมกีารก าหนด
แผนพ  ฒนาทีส่ามารถตอบสนองต  อการท างานเพ่ือพ ฒนาท  องถ ่นและสามารถบ  งชี้ ความส าเร  จของแผนได ด วย
เหต ผลที่มีการวางแผนมีความส าค ญ ๕ ประการคือ 

๑) เป็นการลดความไม แน นอนและปัญหาความย  งยากซ บซ  อนที่จะเก ดข ้นในอนาคต 
๒) ทำให เก ดการยอมร บแนวความค ดใหม ๆ เข ามาในองค  กร 
๓) ท าให การด าเน นการขององค  กรบรรล  เป้าหมายที่ปรารถนา 
๔) เป็นการลดความสูญเปล  าของหน วยงานที  ซ้ าซ  อน และ 
๕) ท าให เก ดความช  ดเจนในการดาเน นงาน 
ด งน ้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป  นระบบ (System attempt) เพ่ือต  ดส  นใจเล ือกแนวทาง 

ปฏ บ  ต  ทีด่ ีทีส่  ดสาหร  บอนาคต  เพ ื่อให  องค  การบรรล  ผลทีป่รารถนา จากทีก่ล  าวมาข  างต  น   แม  ว  าองค  กร 
ปกครองส  วนท  องถ น่จะม ีแผนพ ฒนาท  องถ น่ทีด่ ีเท  าไรก  ตาม แต  หากไม  สามารถบ  งชี้ถ  งผลการด าเน  นงานที่ 
เก ดข  ้นได  ก ไม สามารถท ี่จะบ งบอกความส าเร จของแผนพ  ฒนาท  องถ น่ได  “ระบบต ิดตาม” จ  งเป  นเคร ื องม ือ 
ส าค ญที่ช วยในการปร บปร  งประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน รวมถ  ง “ระบบประเมินผล” ทีค่อยเป  นต  วบ  งชี้ว  า ผล
จากการด าเน  นงานเป  นไปตามหร ือบรรล  ตามเป  าหมายหร ือไม  อย  างไร เพ่ือนำข  อม ูลด  งกล  าวมาใช ในการ ปร บปร ง 
แก  ไข ขยายขอบเขต หรือแม  แต ย ต การด าเน นงาน 

การต  ดตามและการประเม  นผลถ ือได  ว  าเป  นเคร ื องม ือท ี่จำเป  นในการปร  บปร  งประส  ทธ ภาพของ 
โครงการทีด่ าเน  นการอยู  โดยที่ “การต ิดตาม” (monitoring) หมายถ  ง ก  จกรรมภายในโครงการซ  ่งถ ูก ออกแบบ
มา เพ่ือให  ข  อม ูลป  อนกล  บ (feedback) เกีย่วก  บการด าเน  นงานโครงการ ป  ญหาท ี่กำล  งเผช ญอยู  และ
ประส ทธ  ภาพของว ธ ีการด าเน นงาน หากไม ม ีระบบต ดตามของโครงการแล  ว ย  อมส  งผลให  เก  ดความล  าช า ในการดา
เน นงานให ล ล  วง ค าใช  จ ายโครงการส ูงเก  นกว  าที่กำหนดไว  กล   มเป  าหมายหล  กของโครงการไม  ได  ร  บ ประโยชน  หร ือ
ได  ร  บน  อยกว  าท ี่ควรจะเป  น เก  ดป  ญหาในการควบค  มค  ณภาพของการดำเน  นงานเส ียเวลาใน การตรวจสอบความ
ข ดแย งในการปฏ  บ ต งานภายในหน  วยงานหร ือระหว างหน  วยงานก  บกล   มเป  าหมายที่ได  ร  บ ประโยชน จากโครงการ 
 

ในทางตรงก  นข  ามหากโครงการม ีระบบต  ดตามที  ด ีแล  ว จะก  อให  เก  ดประส  ทธ ภาพในการใช ต  นท  น 
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(cost-effective) ด าเน นงานด านต างๆ เป  นการให  ข  อม ูลป  อนกล  บเกีย่วก  บการบรรล  เป  าหมายของโครงการ 
ต  างๆ    การระบ  ป  ญหาทีเ่ก  ดข น้ในโครงการและการเสนอทางแก  ป  ญหา การต  ดตามด ูความสามารถในการ 

เข  าถ  งโครงการของกล   มเป  าหมาย   การต  ดตามด ูประส  ทธ ภาพในการด าเน  นงานของส  วนต  างๆ ในโครงการ และ
การเสนอการปร  บปร  งการด าเน  นงานโดยส  วนใหญ  แล  วผู  บร  หารโครงการม  กจะไม ให  ความสำค  ญก  บ การวาง
ระบบต  ดตามโครงการ  เนื่องจากว าเป  นส ่งทีต่  องใช เทคน  คเช  งว  ชาการค  อนข  างส ูง จ  งปล  อยให  เป  น หน  าที่ของ
หน  วยงานระด  บส ูงกว  าเป  นผู  ด าเน  นการ นอกจากนี้ย  งเส ียค  าใช จ  ายส ูง และก  อให  เก  ดความย   งยาก ซ  บซ  อนในทาง
ปฏ บ  ต  อย  างไรก  ตามในความเป  นจร  งแล  วข น้อยู  ก  บความจำเป  นและทร  พยากรทีม่ ีอยู  ในแต  ละ โครงการ 
เพราะฉะน ้นจะเห  นได  ว าการวางระบบต  ดตามไม  จำเป  นท ี่จะต  องแบกร  บภาระต  นท  นที่ส ูงหร ือมี ความซ  บซ  อนแต  
อย  างใด บางโครงการม ีระบบต  ดตามทีอ่าศ  ยพน  กงาน ช ่วคราว (part-time) เพียงคนเด ียว โดยมีหน าที่จ ดท า
รายงานการต ดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศ ยพน  กงานเต  มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหน ่งท่ีม ี
ความเช ี่ยวชาญในการทำการศ  กษาต  ดตามเพื่อจะเล ือกใช ว ธีต  ดตามท่ีก  อให  เก  ด ประส  ทธ ภาพในการใช 
ต  นท  นส ูงส  ดในส  วนของ “การประเม ินผล” น ้น เป  นส ่งหน ่งทีจ่ำเป  นส าหร  บการ ดำเน  นการเช นเด ียวก  บการ
ต  ดตาม เพราะผลทีไ่ด  จากการประเม  นจะใช ในการปร  บปร  ง แก  ไข การขยาย ขอบเขต หรือการย ต การด าเน นการ
ซ ่งข ้นอยู ก บว ตถ ประสงค ของการประเม  น การประเม  นผลแผนงานจ  งเป  น ส ่งท ี่จะบ  งชวาแผนงานทีก่ำหนดไว ได  ม ี
การปฏ บ  ต  หร ือไม  อย  างไร  อ นเป  นต  วชี้ว  ดว  าแผนหร ือโครงการทีไ่ด  ด าเน นการไปแล วน ้นให ผลเป  นอย างไร 
นำไปสู  ความสำเร  จตามแผนงานทีก่ำหนดไว หร ือไม  อกท ง้การต  ดตาม และประเม นผลย งเป  นการตรวจสอบด ูว าม ี
ความสอดคล  องก  บการใช ทร  พยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ ่งผล ที่ได  จากการต  ดตามและประเม  นผลถ ือเป  น
ข  อม ูลย  อนกล  บ (feedback) ทีส่ามารถนำไปในการปร  บปร  งและ การต  ดส  นใจต  อไป  นอกจากนี้การประเม  นผล
ย  งถ ือเป  นกระบวนการ ต  ดส  นค  ณค  าและการต  ดส  นใจอย  างมี หล  กเกณฑ  โดยใช ข อม ูลที่เก บรวบรวม 

ด  งน ้นแล  วการต  ดตามและประเม  นผลจ  งเป  นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค  กรปกครอง ส  วน
ท  องถ น่เพ่ือให  เก  ดความโปร  งใส เป  นเข  มท  ศทีจ่ะช ี้ได  ว าการพ ฒนาท  องถ น่จะไปในท  ศทางใด จะ ด าเน นการ
ต  อหร ือย  ต  โครงการต  างๆ เป  นกลไกของการข  บเคลื่อนเสร  มสร  างระบอบประชาธ  ปไตยในท  องถ น่ เพราะว  าการ
ด าเน  นการใดๆ ของหน  วยงานหร ือองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่เมือ่ม ีการประเม  นผลในส ่งที่ วางแผนไว แล วและ
ท ี่ได จ ดท าเป็นงบประมาณรายจ  ายได  ร  บการตรวจต  ดตามโดยคณะกรรมการที่ถ ูกจ  ดต ้งข ้น ก ตามหรือจากการ
ต ดตามการประเม นผลโดยหน วยงานภาคร  ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาส  งคม สมาช  กสภา ท  องถ น่  ประชาชนใน
ท  องถ น่ล  วนเป  นกระบวนการม ีส  วนร  วมเพ ื่อให  เก  ดความโปร  งใส เป  นกระบวนการที่ บอกถ  งการบรรล  เป  าหมาย
ขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ ซ ่งอาจจะเป  นผลผล  ต การบร  การหร ือความพ ง พอใจซ ่งเก  ดจากกระบวนการ
วางแผน ซ ่งประกอบไปด  วย แผนย  ทธศาสตร  การพ ฒนา การวางแผนพ ฒนา สามปี 

จากเหต  ผลด  งกล  าว  องค  การบร  หารส  วนตำบลหนองแซง  จ  งต  องการดำเน  นการต  ดตามและ 
ประเม  นผลแผนพ  ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเด ือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว างเด ือนต ลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถ  ง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ตามระเบ ียบระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว  าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค  กรปกครองส  วนท  องถ   น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข  อ ๒๙  
และระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว าด  วยการจ  ดท าแผนพ ฒนา ขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ (ฉบ  บที๒่) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข  อ ๑๓ และ  ข  อ ๑๔  โดยคณะกรรมการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาท  องถ น่ จะต อง
ด าเน นการ 
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(๑) ก าหนดแนวทาง ว  ธ ีการในการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ  ฒนา (๒) ด าเน  นการต  ดตามและ 
ประเม  นผลแผนพ ฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห  นซ ่งได  จากการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ  ฒนา ต อ
ผู บร หารท องถ ่น เพ ื่อให ผู บร หารท องถ ่นเสนอต อสภาท องถ ่น และคณะกรรมการพ ฒนาท  องถ น่ พร  อมท ง้ 
ประกาศผลการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาให  ประชาชนในท  องถ น่ทราบในทีเ่ป  ดเผยภายในส  บห  าว  น 
น บแต  ว นรายงานผลและเสนอความเห  นด  งกล  าวและต  องป  ดประกาศไว  เป  นระยะเวลาไม  น  อยกว  าสามส  บว น โดย
อย างน อยปลีะสองคร ้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนต ลาคมของท  กปี 

 

ด งน ้น เพ่ือให การต ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง เป  นไป 
ด  วยความถ ูกต  องตามระเบ ียบด  งกล  าว คณะกรรมการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนา องค  การรบร  หารส วน
ต าบลหนองแซง จ  งได  ด าเน  นการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  รอบเด ือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว  างเด ือน ต ลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถ ง 
มีนาคม ๒๕๖2) ข ้น โดยมีรายละเอ ียดด งนี้ 

 

          1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพ ฒนา 
 

เป็นการประเม  นประส ทธ  ภาพประส ทธ ผลของการด าเน นโครงการ ก  จกรรม  ซ ่งเป  นการประเม  นท ง้ 
แผนงาน  นโยบายขององค  กรและประเม  นผลการปฏ บ  ต  งานของบ  คคลในองค  กรว าแผนย  ทศาสตร  และ 
แนวทางทีถ่ ูกกำหนดไว  ในร ูปแบบของแผนน ้นด าเน  นการบรรล  ว  ตถ  ประสงค  จร  งหร ือไม  สนองตอบต  อความ 
ต  องการของประชาชนหร ือผู  ที  ม ีส  วนได  เส ียท  กฝ  ายหร ือไม  การต  ดตามและประเม  นผลนี้ไม  ใช การตรวจสอบ เพ่ือ
การจ  บผ  ด แต  เป  นเครื่องม ือทดสอบผลการทางานเพ่ือให  ทราบวาผลที  เก  ดข น้ถ ูกต  องและเป  นไปตาม 
ว  ตถ  ประสงค  มากน  อยเพยงไร  เป  นการต  ดตามและประเม  นผลย  ทธศาสตร  การพ ฒนา แผนพ  ฒนาสามปี ว  า 
เป  นไปตามความต  องการของประชาชนในท  องถ น่หร ือไม  นโยบายสาธารณะทีก่ำหนดไว ในร ูปของการ 
วางแผนแบบม ีส  วนร  วมของประชาชนหร ือการประชาคมท  องถ น่ได  ด าเน  นการตามเป  าหมายทีก่ำหนดไว  
หร ือไม   ระยะเวลาในการดำเน  นการสอดคล  องก  บงบประมาณและสะภาพพ ื้นที่ของท  องถ น่หร ือไม  การ 
ต ดตามและประเม  นผลเป  นการว ดระด บความส าเร  จหร ือล มเหลวของย  ทธศาสตร  การพ  ฒนา แผนพ  ฒนาสาม ปี  
ซ ่งครอบคล  มถ  งส ่งแวดล  อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเม  นป  จจ  ยนำเข  าหร ือท ร  พ ย า 
ก ร ท่ี ใ ช โ ค ร ง ก า ร ( input) ก า ร ต  ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม  น ผ ล ก ร ะ บ ว น ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏ  บ  ต  
(implementation process) การประเม  นผล  ตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลล  พธ นโยบาย 
(policy  outcomes) และการประเม  นผลกระทบนโยบาย (policy  impacts) ส ่งทีจ่ะได  ร  บหร ือสนองตอบ กล  บ
จากการต  ดตามและประเม  นผลก  ค ือจะช วยท าให  ผู  บร  หารท  องถ น่นำไปเป  นเคร ื องม ือในการปร  บปร  ง นโยบาย 
ย ทธศาสตร การพ  ฒนา แผนพ ฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของร  ฐบาล หร ืออาจใช เป  น
เครื่องม ือในการเล ือกที่จะกระทำหร ือไม  กระทำหร ือยกเล  กโครงการในกรณ ีทีเ่ห  นว  าไม  เก  ด ความค   มค  าต  อ
ประชาชนหร ือประชาชนไม  พ ่งพอใจ ซ ่งการต  ดตามและประเม  นผลนี้ม ีท ง้ในร ูปของ คณะกรรมการต ดตาม
และประเม นผลแผน สมาช กสภาท องถ ่น ประชาชนในพ้ืนท ี่  องค  กรภาคประชาส  งคม หรือองค กรทางส  งคม 
องค  กรเอกชน หน  วยงานราชการที่ม ีหน  าที่กำก  บด ูแลหน  วยงานราชการอ ื่นๆ และที่ ส าค ญท่ีส ดคือผู ร  บผ  ดชอบ
โครงการโดยตรง 
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          2. ความสำค ญของการต ิดตามและประเมินผลแผนพ ฒนา 
 

เมื่อองค กรปกครองส วนท องถ ่นได ด าเน  นการประกาศใช แผนย  ทธศาสตร  การพ ฒนา แผนพ  ฒนาสาม ปี  
และการนำแผนพ ฒนาท  องถ ่นไปสู  การจ  ดท างบประมาณรายจ  ายประจำปี งบประมารรายจ  ายเพ ่มเต  ม การจ าย
ขาดเง นสะสม งบประมาณเง นอ  ดหน นเฉพาะก จและงบประมาณรายจ  ายด  วยว ธีการอ ื่นๆ เมือ่ม ีการ ใช จ  าย
งบประมาณก  ต  องม ีการตรวจสอบผลการใช จ  ายงบประมาณว าด าเน  นการไปอย  างไรบ  าง บรรล  ว  ตถ ประสงค 
มากน อยเพ ียงใดก  คือการใช ว  ธ ีการต ดตามและประเม นผลแผนพ  ฒนา 

การน าแผนไปจ ดท างบประมาณนี้เป  นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว าด  วยว ธ ีการงบประมาณ ของ
องค  กรปกครองส  วนท  องถ   น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข  อ ๒๒ ให  ใช แผนพ ฒนาขององค  กรปกครองส  วนท  องถ ่น เป  น แนวทาง
ในการจ ดท างบประมาณ ให  ห  วหน  าหน  วยงานจ  ดท างบประมาณการรายร  บ และประมาณการร  าย จ  าย และให  
ห  วหน  าหน  วยงานคล  งรวบรวมรายงานการเง  นและสถ  ต  ต  างๆ ของท  กหน  วยงานเพ่ือใช  ประกอบการ
คำนวณขอต ้งงบประมาณเสนอต อเจ าหน  าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว  าด  วยเง  นอดหน  นขององค  กรปกครองส  วนท  องถ   น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข  อ ๔ 
องค  กรปกครองส  วนท  องถ น่อาจต ้งงบประมาณให  เง  นอดหน  นหน  วยงานทีข่อร  บเง  นอดหน  นได  ภายใต  
หล  กเกณฑ  ด งนี้ 

๑) ต  องเป  นภารก  จทีอ่ยู  ในอำนาจหน  าทีข่ององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ผู  ให  เง  นอดหน  นตาม 
กฎหมาย และต องไม ม ีล กษณะเป็นเง นท นหม นเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ผู  ให  เง  นอดหน  นต  องได  ร  บประโยชน  จากโครงการที่ 
จะให เง นอ ดหน น 

๓) องค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ต  องให  ความสำค  ญก  บโครงการอ นเป  นภารก  จหล  กตามแผนพ ฒนา 
ท องถ ่นท ี่จะต องด าเน นการเอง และสถานะทางการคล งก อนที่จะพ  จารณาให เง นอ  ดหน น 

๔)  องค  กรปกครองส  วนท  องถ   นเห  นสมควรให  เง  นอดหน  นหน  วยงานท่ีขอร  บเง  นอดหน  น ให  นำ 
โครงการขอร  บเง  นอดหน  นของหน  วยงานด  งกล  าวบรรจ  ไว ในแผนพ ฒนาท  องถ น่ และต ้งงบประมาณไว ใน 
หมวดเง  นอดหน  นของงบประมาณรายจ  ายประจำป ีหร ืองบประมาณรายจ  ายเพ  ่มเต  ม ห  ามจ  ายจากเง  นสะสม ท น
สารองเง นสะสม หรือเง นกู  

ระเบ ียบกระทรวงมหาไทย ว า ด  วยการจ  ดทาแผนพ ฒนาขององค  กรป กครองส  วนท  องถ น่ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข อ ๒๕ ให องค กรปกครองส วนท องถ ่นใช  แผนพ ฒนาสามปีเป็นกรอบในการจ ดทำงบประมาณรายจ  าย 
ประจำป ี และงบประมารรายจ  ายเพ  ่มเต  ม รวมท ง้วางแนวทางเพ่ือให  ม ีการปฏ  บ  ต  ให  บรรล  ว ตถ  ประสงค  ตาม 
โครงการที่ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาสามปี 

กล  าวอีกน  ยหน ่งความสำค  ญของการต  ดตามและประเม  นผลแผนเ ป  นเครื่องม ือสำค  ญในการทดสอบ 
การดำเน  นงานตามภารก  จขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ว  าด าเน  นการได  ตามเป  าหมายทีก่ำหนดไว หร ือไม  ทำ
ให  ทราบและกำหนดท  ศทางการพ  ฒนาได  อย  างเป  นร ูปธรรม และเก  ดความช  ดเจนท ี่ทำให  ทราบถ  งจ  ดแข  ง ( 
strengths) จ  ด อ  อ น ( weaknesses) โ อ ก า ส ( opportunities) ป ัญ ห า ห ร ือ อ  ป ส ร ร ค ( threats) ข อ ง 
แผนพ ฒนา โครงการ ก จกรรมต างๆ ซ ง่อาจเก ดจากองค กร บ คลากร สภาพพ ื้นที่และผู มีส  วนเกี  ยวข  องเพ่ือ 
น าไปสู การปร บปร  งแผนงานให เก ดความสอดคล องก  บสภาพแวดล  อมในส  งคมภายใต  ความต  องการและความ พ ง
พอใจของประชาชนและนำไปส ู การวางแผนการพ ฒนาในป ีต  อๆ ไป เพ ื่อให  เก  ดผลส  มฤทธ ์เช งค  ณค  าใน ก จการ
สาธารณะมากท่ีส  ดและเมื่อพบจ  ดแข  ง ก  ต  องเร  งร ีบดาเน  นการและจะต  องม ีความส  ข  มรอบคอบในการ ดำเน  นการ  
ขยายโครงการ งานต  างๆ ท่ีเป  นจ  ดแข  งและพ งรอโอกาสในการเสร  มสร  างให  เก  ดจ  ดแข  งนี้ และ เมื่อพบจ  ดแข  ง ก  
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ต  องเร  งร ีบด าเน  นการและจะต  องต ้งร  บให  ม   นรอโอกาสที่จะด าเน  นการและต ้งม น่อย  างส  ข  ม รอบคอบพยายามลด
ถอยส  ่งที่เป็นปัญหาและอ  ปสรรคลงไป เมื่อพบจ  ดอ อนต  องหย  ดและลดถอยป  ญหาลงให  ได  ด าเน นการปร บปร งให 
ดีข ้น ต ้งร บให ม ่นเพ่ือรอโอกาสและส  ดท  ายเมือ่ม ีโอกาสก  จะต  องใช พ  นธม  ตรให  เก  ด ประโยชน  เพ ื่อด าเน  นการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต  างๆ พร  อมการปร  บปร  งและเร  งร ีบดำเน  นการส ่ง เหล  านี้จะถ ูกค  นพบเพ ื่อให  เก  ด
การพ ฒนาท  องถ น่  โดยการต  ดตามและประเม  นผลซ ่งส  งผลให  เก  ด กระบวนการพ  ฒนาท  องถ ่นอย าง
เข มแข งและม ีความย ่งยืน เป  นไปตามเป้าประสงค ท ี่ต ้งไว  ได อย างดีย ่ง 

 

          3. ว  ตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1.    เพ่ือให  การต  ดตามการประเม  นผลเป  นไปอย  างม ีประส  ทธ ภาพ เก  ดประโยชน  ต  อ 
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต องการของประชาชนได เป็นอย  างดี 

2. เพ ื่อให การต ดตามและประเม นผลบรรล ว  ตถ ประสงค และเป้าหมายที่วางไว  
3. เพ่ือร ู ถ  งความต  องการทีแ่ท  จร  งของประชาชนในพ้ืนที่องค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง 

และแก ไขได ตรงก บปัญหาที่เก  ดข ้น 
4.   เพื่อประเม  นผลความพ งพอใจของประชาชนผู  ใช บร  การ และผู  เกี่ยวข  อง ต  อผลการ 

ด าเน นงานขององค การบร หารส  วนต าบลหนองแซง 
5. เพ ื่อใช เป็นข  อแนะนำผ ู บร หารในการจ ดท าแผนพ ฒนาในปีต อไป 
6. เพ ื่อการต ดส นใจที่จะขยายโครงการหร ือย ต โครงการ 

 

 

          4. ข น้ตอนของการติดตามและประเมินผล 
 

ข ้นตอนท ่ 1 
แต  งต ้งคณะกรรมการตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยวาด  วยการจ  ดทาแผนพ  ฒนาองค  กรปกครอง 

ส  วนท  องถ น่ พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข  อ 28 กำหนดให  ผ ู บร  หารท  องถ น่แต  งต ้งคณะกรรมการต  ดตามและ 
ประเม  นผลแผนพ ฒนาท องถ ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด วยต วแทนจากภาคส วนต าง ๆ  คือ 

1. สมาช กสภาท องถ ่น ที่สภาท องถ ่นค  ดเลือกจานวน 3 คน 
2. ผ ู แทนประชาคมท องถ ่น ที่ประชาคมท องถ ่นค  ดเลือกจ านวน 2 คน 
3. ผ ู แทนหน วยงานที่เกี่ยวข องที่ผู บร หารท องถ ่นค  ดเลือกจ านวน 2 คน 
4. ห  วหน าส  วนการบร หารที่ค ดเลือกก  นเองจ านวน 2 คน 
5. ผ ู ทรงค ณว  ฒ ที่ผู บร หารท องถ น่ค ดเลือกจ านวน 2 คน โดยให คณะกรรมการเล ือกกรรมการ
หน  ่งคนทำหน  าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อ ีกหน ่งคนทำหน าที่เลขาน การของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ ๒๘ ให มีวาระอยู ในต าแหน งคราวละสองปีและอาจได ร บการค  ดเล ือกอ ีกได  
ข ้นตอนท ่ ๒ 

คณะกรรมการต  ดตามแลประเม  นผลแผนพ  ฒนาท  องถ น่ กำหนดแนวทาง ว  ธีการในการ 
ต ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว  าด  วยการจ  ดท าแผนพ ฒนาขององค  กร 
ปกครองส วนท องถ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข อ ๒๙ (๑) 
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 สมาช กสภา อบต. 
คดัเลือกกนัเอง  3  คน 

ค ั

 

 
 

 
 

 
 

 

 ผู แทนประชาคม 
ค ดเลือกก นเอง 2 คน 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 หน วยงานอื่นที่ผู บร หาร 
ค ดเลือกจ านวน  2 คน 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 ห วหน าส วน 
ค ดเลือก 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ผู ทรงค ณว ฒ  
ผู บร หาร 

 

 
 

 
 

 

 ประธานคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล
สมาช กค ดเลือกก นเอง จ านวน  1  คน 

 

 

 
 

 
 

คณะกรรมการ
ต ดตามและ
ประเม นผล 
 

 
 

  

 

       ผู บร หารท องถ ่น 
 

 
 

 

 

คณะกรรมการพ ฒนาท องถ ่น 
 

 
 

 

 

ประกาศภายใน 15 ว น 
 

 
 

 

 

ปิดประกาศไม น อยกว า 30 ว น 
 

 
 

 

 

สภา อบต. 
 

ข ้นตอนท ่ ๓ 
คณะกรรมการต ดตามแลประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ ่น ด าเน  นการต  ดตามและประเม นผล 

แผนพ  ฒนา  ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว  าด  วยการจ  ดท าแผนพ ฒนาขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข อ ๒๙ (๒) 

 
ข ้นตอนท ่ ๔ 

คณะกรรมการต ดตามแลประเม  นผลแผนพ ฒนาท  องถ น่ รายงานผลและเสนอความเห  นซ ่ง 
ได  จากการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ  ฒนาต  อผู  บร  หารท  องถ น่ เพ ื่อให  ผู  บร  หารท  องถ ่นเสนอต  อสภา 
ท  องถ น่  และคณะกรรมการพ  ฒนาท  องถ น่ พร  อมท ง้ประกาศผลการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ  ฒนาให  
ประชาชนในท  องถ น่ทราบในทีเ่ป  ดเผยภายในส  บห  าว  นน  บแต  ว นรายงาน ผลและเสนอความเห  นด  งกล  าวและต  อง
ป  ดประกาศไว เป  นระยะเวลาไม  น  อยกว  าสามส  บว นโดยอย  างน  อยป ีละสองคร ้งภายในเด ือนเมษายนและ ภายใน
เด ือนต  ลาคมของท  กปี ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว าด  วยการจ  ดท าแผนพ ฒนาขององค  กร ปกครอง
ส วนท องถ ่น (ฉบ บที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข อ ๑๓ (๓) 

         ข ้นตอนท 5่  
ผู  บร  หารท  องถ น่เสนอผลการต  ดตามและประเม  นผลต  อสภาท  องถ น่ และคณะกรรมการพ ฒนา 

ท  องถ น่พร  อมก  นประกาศผลการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาให  ประชาชนในท  องถ น่ทราบในทีเ่ป  ดเผยภายใน 
ส  บห  าว  นน  บแต  ว  นทีผู่  บร  หารท  องถ น่เสนอผลการต  ดตามและประเม  นผลด  งกล  าวและต  องป  ดประกาศโดย เป  ดเผย
ไม  น  อยกว  าสามส  บว  น โดยอย  างน  อยป ีละสองคร ้งภายในเด ือนเมษายนและภายในเด ือนต  ลาคมของ ท กปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด  วยการจ  ดท าแผนพ ฒนาขององค  กรปกครองส  วนท  องถ ่น (ฉบ  บที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข อ 
๑๔ (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ งข ้นตอน การติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  
 

                  รายงานผล        
 
 
 

                                                                
                                              
                                                                                                        

  เสนอความเห น 
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 การวางแผนพ ฒนา 
 

 
 

 
 

รายงานผลพร อมขอเสนอแนะของ กรรมการฯ เสนอ
ผู บร หารท องถ ่น สภา อบต.คณะกรรมการพ  ฒนา 
ท องถ ่น 
 

 
 

ทบทวนปร บปร ง
แก ไข 

 

 
 

 

 
 

 

 

 การน าแผนไปสู การปฏ บ ต  
 

 
 

 
  

 

ส วนราชการด าเน นประเม นตนเองตามแบบ
ประเม น 
 

 
 

 
 

รวบรวมข อมลู/ตรวจสอบความถกูต อง
ประมวลผลข อมูลและจ ดท าสร ปรายงานผล
การต ดตามฯ 
 

 
 

 
 

เสนอคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล
แผนพ ฒนาท องถ ่นพ จารณาให ความเห นชอบ 
 

 
 

 
 

- ประกาศให ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม  น  อยกว า 30 ว  น 
- เผยแพร ตามสื่อต  าง ๆ  เช  น บอร ดประชาส มพ  นธ   เว  บไซต  
อบต. ศูนย ข  อมูลข าวสารต าง ๆ  โดยอย างน อยปีละสองคร ้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนต ลาคมของท  กป ี
- แจ งท กส วนราชการและหน  วยงานท่ีเกี่ยวข  องทราบ 
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5. กรอบและแนวทางในการต ิดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ  ฒนา องค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง  ได  
กำหนด กรอบและแนวทางในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง 
โดยอาศ  ย หน งส ือกระทรวงมหาดไทยและค ู มือของกรมส งเสร มการปกครองท องถ ่น ด งนี้ 

 หน  งส ือกระทรวงมหาดไทย ด  วนที  ส  ด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวนที่  ๒๒  พฤศจ  กายน 
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหล  กเกณฑ  การจ  ดทำและประสานแผนพ ฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
ขององค กรปกครองส วนท องถ ่น 

 หน  งส ือกระทรวงมหาดไทย ด  วนที  ส  ด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวนที ่๒ ก  มภาพ  นธ  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหล  กเกณฑ  การจ  ดทำและประสานแผนพ  ฒนาสามป ีขององค  กรปกครองส  วน 
ท องถ ่น 

 หน งส ือกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ส ด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าและประสานแผนพ ฒนาท องถ ่นขององค  กรปกครองส วนท  องถ ่น 

 หน  งส ือกระทรวงมหาดไทย ด  วนที  ส  ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวนที ่๑๐  ต  ลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  ซ  กซ  อมแนวทางการจ  ดทาและประสานแผนพ  ฒนาท  องถ ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว  าด วยการจ ดท าแผนขององค กรปกครองส วนท  องถ ่น (ฉบ บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู  ม ือการต  ดตามและประเม  นผลการจ  ดทำและแปลงแผนไปสู  การปฏ บ  ต  ขององค  กรปกครอง 
ส วนท องถ ่น (โดยกรมส งเสร มการปกครองท องถ ่นร วมก บมหาว ทยาล  ยธรรมศาสตร  ) 

 

ตามหน  งส ือกระทรวงมหาดไทยและคู  ม ือด  งกล  าวคณะกรรมการจ  งได  กำหนดกรอบและแนว ทางใน 
หารต ดตามและประเม นผล ด งนี้ 

5.๑  กรอบเวลา (time    & timeframe)  ความสอดคล ้อง (relevance) ความพอเพ  ยง 
(adequacy) ความก้าวหน ้า (progress) ประสทิธิภาพ (efficiency) ประส ิทธ ิผล (effectiveness) 
ผลล  พธ ์และผลผล ิต (outcome  and  output)  การประเม ินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอ ียดด งนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเน นโครงการเป็นไปตามห  วงเวลาทีก่ำหนดเอาไวในแผนการด าเน  นงานหร ือไม  และ 

เป็นห  วงเวลาที่ด าเน นการเหมาะสมต อถ ูกต องหรือไม  มีความล าช  าเก ดข  ้นหร ือไม   
   (๒) ความสอดคล้อง (relevance) ม ีความสอดคล  องก  บแผนพ ฒนาเศรษฐก  จและ 

ส  งคมแห  งชาต  แผนการบร  หารราชการแผ  นด  น  ย  ทธศาสตร  ประเทศ ค  าน  ยมหล  กของคนไทย นโยบายของ
ร  ฐบาล ย  ทธศาสตร  และนโยบายของ คณะร  กษาความสงบแห  งชาต  (คสช.)  ย  ทธศาสตร  การพ ฒนากล   ม
จ  งหว ด ย  ทธศาสตร  การพ  ฒนาจ  งหว ด ย ทธศาสตร การพ  ฒนาองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ในเขตจ  งหว  ด 
แผนพ  ฒนาอำเภอ แผนพ  ฒนาต าบล แผนชมชน  แผนเศรษฐก  จพอเพยงท  องถ น่ (ด  านการเกษตรและแหล  งน้ า) 
ว  ส  ยท  ศน   พ  นธก  จ  จ  ดม   งหมายเพ่ือ การพ  ฒนา  แนวทางการการพ ฒนา นโยบายผู  บร  หาร  รวมท ง้ป  ญหา  
ความต  องการของประชาคมและ ช  มชน 
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(๓) ความพอเพ ยง (adequacy) 

 

การบ รรจ  โ ครงก ารใ นแผน พ ฒนา เป  นโ ครง การท่ี ม ีคว า มจำเ ป  นต  อ 
 ประชาชนในช  มชน สามารถแก  ไขปัญหาทีเ่ก  ดข น้ได  ในช  มชน และสามารถด าเน  นการได  ตามอำนาจ 
หน าที่ของท องถ ่น โดยค าน งถ  งงบประมาณของท องถ ่น 

(๔) ความก้าวหน ้า (Progress) 
พ  จารณาถ งความก  าวหน าในอนาคตของท องถ ่น โดยพ จารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ  ้นฐาน 

ม ีโครงสร  างพ้ืนฐานทีด่ี  ม ีถนนในการส  ญจรไปมาได  สะดวก ปลอดภ ย 
ประชาชนม ีน้ าใช ในการอ ปโภค-บร  โภคท  กคร  วเร ือน ประชาชนม ีไฟฟ  าใช ครบท  กคร  วเร ือน และม ีไฟฟ้า 
สาธารณะครบท กจ ด มีแหล  งน้ าในการเกษตรพอเพ ียง 

๒) ด้านงานส ่งเสริมคุณภาพช วิต 
เด  กได  ร  บการศ  กษาข ้นพ้ืนฐานท  กคน  ผ ู ส ูงอาย   ผู  พ การ ผู  ป่วยเอดส  

ผู ด อยโอกาสได ร บการดูแลอย างท  ่วถ งกลมอาช ีพม ีความแข  งแข  ง โรคต  ดต  อ โรคระบาด โรคอ บ  ต  ใหม  ลดลง 
สภาพความเป็นอยู ดีข  ้น มีที่อยู อาศ  ยที่มีสภาพม ่นคงแข  งแรง ประชาชนมีส ขภาพร างกายแข  งแรง 

๓) ด้านการจ ดระเบ ยบช ุมชนและการร  กษาความสงบเร ยบร้อย 
ประชาชนได  ร  บความปลอดภ ยในชีว  ตและทร  พย  ส  น ช มชนปลอดยาเสพ 

ต ด ปลอดการพน น อบายม ข การทะเลาะว วาท 
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณ ิชยกรรมและการท่องเท ่ยว 

ม ีการขยายต  ว ทาง เศรษฐก  จ  การพาณ  ชยกรรมเพ  ่มมากข น้ ม ีการ 
ท องเที่ยวในท องถ ่นเพ  ่มมากข  ้น ประชาชนมีรายได เพ  ่มข  ้นและเพ ียงพอในการดารงชีว  ต 

๕) ด้านทร พยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
ทร พยากรธรรมชาต ไม ถ ูกทำร าย สภาพแวดล  อมในชมชนด ีข น้ ปราศจาก 

มลภาวะที่เป็นพ  ษ ขยะในช  มชนลดลงและถูกก าจ ดอย างเหมาะสม ปร  มาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีข ้น 
๖) ด้านศ ิลปะ ว  ฒนธรรม จาร ตประเพณ  และภ  ม ิปญัญาท้องถ่ิน 

ศ  ลปะ  ว ฒนธรรม จาร ีตประเพณ ีและภูม  ป  ญญาท  องถ ่นย  งคงอยู  และ
ได  ร  บการส  งเสร  มอน  ร  กษ  สู  คนร   นต  อไป    ประชาชน  เด  กและเยาวชนในท  องถ ่นม ีจ  ตสำน  ก เก  ดความ 
ตระหน  ก และเข  ามาม ีส  วนร  วมในการอน  ร  กษ  ฟ ื้นฟู และส ืบสานภูม  ป  ญญาและค  ณค  าความหลากหลายทาง 
ว ฒนธรรม ท ง้ที่เป็นชีว ต ค  าน  ยมทีด่ ีงาม และความเป  นไทย รวมท ้งได  เร ียนร ู ความสำค  ญ ร ู จ  กว ถ ีชีว  ต ร ู ถ  ง 
ค  ณค  าของประว ต  ศาสตร  ในท  องถ น่ ความเป  นมาและว ฒนธรรมประเพณ ีของท  องถ ่น อ  นจะสร  างความภูม  ใจ 
และจ ตสาน กในการร กษาว ฒนธรรมประเพณีของท  องถ ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ต ดตามและประเม  นโครงการที่ด าเน นการว  าสามารถด าเน นการได บรรล ว  ตถ ประสงค  หร ือไม  

ม ีผลกระทบเก  ดข น้หร ือไม  ผู  เข  าร  วมโครงการม ีความพ งพอใจหร ือไม  การดำเน  นโครงการสามารถแก  ไข 
ป  ญหาของช มชนได  หร ือไม  งบประมาณถ ูกใช  ไปอย  างประหย  ดและค   มค  า ทร  พย  ส  นของ เช  น ว สด   อ ปกรณ  
คร ภ ณฑ  ถูกใช ไปอย างค  มค า มีการบ าร งร กษาและซ อมแซม มีการปร  บปร งหรือไม  

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ประชาชนม ีความพ งพอใจมากน  อยเพียงใด ป  ญหาของ หมู  บ  านประชาชนได  ร  บการแก  ไข 

หรือไม  มีผลกระทบต อประชาชนในช  มชนหรือไม  
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(๗) ผลล พธ์และผลผลิต (outcome and output) 
ประชาชน  หมู  บ  าน  ได  ร  บอะไรจากการดาเน  นโครงการขององค  การบร  หารส  วนตำบล ซ ่ง

ส งผลไปถ งการพ  ฒนาจ  งหว  ด ภ ูม ภาคและระด บประเทศ 
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป  นการประเม  นถ  งผลกระทบต  อช มชนและส  งคมและหน  วยงานทีเ่กีย่วข  อง โดยพ จารณา 

ถ  งผลกระทบต  อส  ขภาพของประชาชน ส  งคม  สภาพแวดล  อม  ส ่งแวดล  อม  ธรรมชาต   เศรษฐก  จ ว ามี 
ผลกระทบเก  ดข น้อย  างไร สาเหต  จากอะไร ประเม  นผลกระบวนการการด าเน  นงานโครงการ กระบวนการ 
เหมาะสม ถูกต องหรือไม  

5.๒ การว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อมของท ้องถิ่น 
คณะกรรมการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนา ดำเน  นการว เคราะห  สภาพแวดล  อม 

ท องถ ่น ในระด บหมู บ านและท  ้งในเขตองค กรปกครองส วนท องถ ่น และรวมท ้งต าบล ซ ่งม ีปฏ  ส  มพ  นธ  ซ ่งก  น 
และก  นก  บสภาพแวดล  อมภายใต  ส  งคมทีเ่ป  นท ง้ระบบเป  ดมากกวาระบบป  ดในป  จจ  บ  น โดยการว  เคราะห  
สภาพแวดล  อมเป็นการว เคราะห สภาพแวดล  อมท ง้ภายนอกและภายใน ด งนี้ 

(๑) การว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนา ดำเน  นการว เคราะห  สภาพแวดล  อม 

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเม  นและกรองป  จจ  ยหร ือข  อม ูลจากสภาพแวดล  อมภายนอกที่ม ีผลกระทบ 
ต อท องถ ่น เช  น สภาพเศรษฐก จ เทคโนโลยี การเม ือง กฎหมาย  ส  งคม  ส ่งแวดล  อม ว  เคราะห  เพ่ือให  เก  ด 
การบ ูรณาการ (integration) ร  วมก  นก  บองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ หน  วยงานราชการหร ือร  ฐว สาหก  จ 
การว เคราะห  สภาพภายนอกนี้ เป  นการระบ  ถ  งโอกาสและอ  ปสรรคท่ีจะต  องดำเน  นการและแก  ไขป  ญหาที่ 
เก ดข  ้น 

(๒) การว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเม  นและกรองป  จจ  ยหร ือข  อม ูลจากสภาพแวดล  อมในท  องถ น่ ป  จจ  ย 

ใดเป  นจ  ดแข  งหร ือจ  ดอ  อนที่องค  กรปกครองส  วนท  องถ น่จะแสวงหาโอกาสพ ฒนาและหล ีกเลี  ยงอ  ปสรรคที่ 
อาจจะเก  ดข ้นได  ซ ง่การต ดตามและประเม นผลโดยก าหนดให มกีารว  เคราะห สภาพแวดล  อมภายใน สามารถ 
ท าได  หลายแนวทาง  เช  น  การว  เคราะห  ห  วงโซ  แห  งค  ณค  าภายในท  องถ น่ (value-chain  analysis)  การ 
ว เคราะห  ป  จจ  ยภายในตามสายงาน (scanning  functional  resources)  เป  นการว เคราะห  ตรวจสอบ 
ต ดตามองค กรปกครองส วนท องถ ่นเพ ื่อว  เคราะห ถ  งจ ดแข  งและจ ดอ อน 

5.๓ การติดตามประเม ินผลแผนพ ฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
 ต ดตามและประเม  นผลแผนย ทธศาสตร การพ  ฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
 ต ดตามและประเม นผลแผนพ  ฒนาท องถ ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 

5.๔  ด าเน  นการตรวจสอบในระหว างการด าเน  นโครงการพ ฒนาและก  จกรรมท ี่ด าเน  นการจร  ง 
ท ้งหมดในพื้นที่ขององค กรปกครองส วนท องถ ่นประจ าปีงบประมาณน ้น ว  าสามารถเป  นไปตามเป  าหมายทีต่ ง้ 
ไว  หรือไม  
 

5.๕ สร  ปผลการด าเน นโครงการในแผนพ  ฒนา 
5.๖ สร  ปผลการประเม นความพ  งพอใจ 
5.๗ เปรียบเทียบผลการดาเน นงานในปีที่ผ านมาและปีปัจจ บ น 
5.๘ เสนอแนะความค ดเห นทีไ่ด จากการต ดตามและประเม นผล 
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6. ระเบ ยบ วิธ การในการติดตามและประเมนิผล 

 

ระเบ ียบ ว  ธีในการต  ดตามและประเม  นผล ว  ธ ีการในการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนา ซ ่งต  อง
กำหนด ว ธีการต  ดตามและประเม  น กำหนดห  วงเวลาในการต  ดตามและประเม  นผล โดยม ีองค  ประกอบที่
สำค  ญ  ๒ ประการ ด งนี้ 

6.๑ ระเบ ยบในการติดตามและประเมินผลแผนพ ฒนา ระเบ ียบว ธีในการต  ดตามและประเม  นผล 
แผนพ ฒนา มีองค กระกอบ ๔  ประการ ด งนี้ 

(๑)  ผ  ้เข ้าร ่วมต ิดตามและประเมินผล  ได  แก   คณะกรรมการต  ดตามและประเม  น 
ผ ู ร  บผ  ดชอบแผนพ ฒนา สมาช กสภา ประชาชนในท  องถ น่ ผู  ม ีส  วนเกี  ยวข  อง และผู  ม ีส  วนได  เส ีย 
(stakeholders)  ในท องถ ่น ผ ู ร บผ  ดชอบโครงการ 

(๒) ข ้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามห วข อที ่๓ ข างต น) 
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการต  องด าเน  นการต  ดตามรายงานผลและเสนอความเห  นซ ่งได  จากการ 
ต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาต  อผู  บร  หารท  องถ น่ เพ่ือให  ผู  บร  หารท  องถ น่เสนอต  อสภาท  องถ น่ และ 
คณะกรรมการพ  ฒนาท  องถ น่ พร  อมท ง้ประกาศผลการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาให  ประชาชนใน 
ท  องถ น่ทราบในทีเ่ป  ดเผยภายในส  บห  าว นน  บแต  ว นรายงานผลและเสนอความเห  นด  งกล  าวและต  องป  ด 
ประกาศไว เป  นระยะเวลาไม  น  อยกว าสามส  บว นโดยอย  างน  อยป ีละสองคร ้งภายในเด ือนเมษายนและภายใน 
เดอืนต ลาคมของท กปี โดยสามารถต ดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได  ด งนี้ 

รายไตรมาส 
(๑) ไตรมาสที่ ๑         (เดอืน ต ลาคม – ธ  นวาคม) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒         (เดอืน มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่ ๓         (เดอืน เมษายน – ม ถ  นายน) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔         (เดอืน กรกฎาคม – ก นยายน) 
ระยะ ๖ เด อน 
(๑) เดอืน ต ลาคม – มีนาคม 
(๒) เดอืน เมษายน – ก นยายน 
(๔) เคร ่องม อ อ  นได แก  

เครื่องม ือ  อ  ปกรณ   ส ่งทีใ่ช เป  นสื่อสำหร  บการต  ดตามและประเม  นผล เพ่ือใช ใน 
การรวบรวมข  อม ูลแผนพ ฒนาทีไ่ด  กำหนดข น้ ซ ่งม ีผลต  อการพ ฒนาท  องถ น่  ข  อม ูลด  งกล  าวเป  นได  ท ้งข  อม ูล 
เช  งปร มาณ และข อมูลเช  งค ณภาพ มคีวามจ าเป็นและสำค  ญในการนำมาหาค  าและผลของประโยชน  ที่ได  ร  บ 
จากแผนพ  ฒนา  เป  นแบบสอบถาม  แบบว ดค  ณภาพแผน  แบบต  ดตามและประเม  นผล โครงการสำหร  บ 
แผนพ  ฒนาเพ่ือความสอดคล  องของย  ทธศาสตร  และโครงการ   แบบต  วบ  งชี้ของการปฏ บ  ต  งาน แบบบ  นท  ก 
ข  อม ูล  แบบรายงาน เพ่ือนาไปว เคราะห  ทางสถ  ต  และการหาผลส  มฤทธ ์โดยร ูปแบบต  างๆ ทีส่อดคล  องก  บ 
บร บทของท องถ ่น 

(๕) กรรมวิธ   อ  นได แก  
เป  นเป  นว ธีการต  ดตามและประเม  นผล จะต  องศ  กษาเอกสารทีเ่ก ี่ยวข  องก  บ 

ย  ทธศาสตร   ซ ่งเป  นการตรวจด ูเอกสารหล  กฐานต  างๆ ทีเ่ป  นทร  พย  ส  นขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ ที่ 
เกี่ยวข องก  บการพ  ฒนาท องถ ่น โดยด าเน  นตรวจสอบเอกสารหล  กฐานต  างๆ อ  นได  แก  แผนพ  ฒนา แผนการ 
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ด าเน  นการ  ข  อบ  ญญ  ต  งบประมาณรายจ  าย การลงนามในส  ญญา การเบ  กจ  ายงบประมาณ เอกสารการ 
ด าเน  นโครงการ  ทร  พย  ส  นต  างๆ ม ีอยู  จร  งหร ือไม   สภาพของทร  พย  ส  นน ้นเป  นอย  างไร อ  นได  แก   คร  ภ  ณฑ  
ทีด่  นและส ่งก  อสร  าง  กล   มผลประโยชน  ต  างๆ เพื่อตรวจด ูว  าด าเน  นการให  เป  นไปตามว  ตถ  ประสงค  และได  ร บ 
ผลตามท ี่ต ้งไว  หรือไม  โดยการเก  บข อมูล ว  เคราะห ข อมูล (data analysis) 
6.๒ ว ิธ ในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการต ิดตามและประเม ินผล 
ด าเน  นการออกแบบการต  ดตามประเม  นผล เร ่มจากการเก  บรวบรวมข  อม ูล การนำข  อม ูล 

มาว เคราะห  เปรียบเท ียบ การค นหาผลกระทบของการด าเน นโครงการ ผลกระทบต อองค  กรสอบถามข  อม ูล 
จากผู ร บผ ดชอบโครงการ นำมาว เคราะห ปัญหา สร ปผลเสนอแนะการแก ไขปัญหา 

(๒) ว ิธ การเก็บรวมรวมข้อม  ลการติดตามและประเมินผลแผนพ  ฒนา 
โดยดำเน  นการเก  บข  อม ูลจากแผนย  ทธศาสตร  การพ ฒนา แผนพ ฒน าท องถ ่นสี่ปี  

แผนการ ด าเน นการ ข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย เอกสารการเบ กจ าย ภาพถ าย เอกสารการด าเน  น
โครงการจาก ผู ร  บผ  ดชอบโครงการ ลงพ ื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
7. เคร ่องม  อท ใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

ส ่งที  จะทำให  การต  ดตามและประเม  นผลม ีประส  ทธ ภาพก  ค ือเคร ื องม ือที  ใช ในการดำเน  นการต  ดตาม 
ประเม  นผลตามที่กล าวไปแล วในระเบ ียบว ธีการต  ดตามและประเม  นผล คณะกรรมการได  พ จารณาเครื่องม ือ 
ที่ใช ในการต ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค  การบร หารส วนต าบล ด งนี้ 
7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบต  วบ ่งช ใ้นการปฏิบ  ต ิงาน ตามหน  งส ือกระทรวงมหาดไทย ด  วนที  ส  ด ที ่มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวนที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื  อง  แนวทางและหล  กเกณฑ  การจ  ดทาและประสานแผนพ ฒนา 
ท องถ ่นขององค กรปกครองส วนท องถ ่น 

(๒) แบบอ  ่นๆ : ตามค  ่ม อกรมการปกครองส่วนท ้องถิ่น ด งน ้ 
แบบท ๑ แบบการกำก บการจ ดทาแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วน 

ท องถ ่น 
แบบท  ่ ๒ แบบต ดตามผลการด าเน นงานขององค  กรปกครองส วนท องถ ่น 
แบบท  ่ ๓/๑ แบบประเม นผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร  

(๓) ข ้อม  ลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

เครือ่งมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพ งพอใจ ในการว ดผลเช งค  ณภาพโดยภาพรวม 
โดยได  ม ีการประเม  นความพ งพอใจ  ซ ่งการประเม  นความพ งพอใจท าให  ทราบถ  งผลเช  งค  ณภาพในการ 
ด าเน นงานขององค การบร หารส  วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช ในการประเม  นความพ งพอใจ มีด งนี้ 

แบบท ๓/๒ แบบประเม  นความพ งพอใจต อผลการด าเน นงานขององค  การบร  หาร 
 ส วนต าบลในภาพรวม 

แบบท ๓/๓ แบบประเม นความพ  งพอใจต อผลการดาเน นงานขององค  การบร  หาร 
ส วนต าบลหนองแซงในแต ละย ทธศาสตร  

แบบท ่  ๓/๔  แบบประเม  นความพ งพอใจของผู  ร  บบร  การในงานบร  การของ 
องค การบร หารส  วนต าหนองแซง  (ให หน วยงานภายนอกด าเน นการ) 

  

http://www.dla.go.th/
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7.๓ การติดตามประเม ินผลรายโครงการ กำหนดให  ผู  ร  บผ  ดชอบโครงการเป  นผู  ร  บผ  ดชอบด าเน  นการ
ต  ดตามโครงการโดยผ ู ร  บผ  ดชอบโครงการอาจ มอบหมายให  บ  คคล หร ือ คณะกรรมการ หร ือ คณะท างาน 
กำหนดแบบและว ธีการต  ดตามและประเม  นได  ตามความเหมาะสม และสร ปปัญหา-อ  ปสรรค ข อเสนอแนะ
หรือแสดงความค ดเห น 

 

 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมนิผล 
 

๑) ท ารู ว  าการน านโยบายไปปฏ  บ ต มีสมรรถภาพในการจ ดการและบร หารมากน  อยเพยีงใด 
๒)  เห  นจ  ดสำค  ญทีจ่ะต  องปร  บปร  งแก  ไขอย  างช ดเจน ท ง้ว  ตถ  ประสงค  ของแผนงาน ข น้ตอนการ 

ปฏ บ  ต   ทร  พยากรทีต่  องใช   ช วงเวลาท่ีจะต  องกระท าให  เสร  จ  ซ ่งจะทำให  แผนงานม ีความเหมาะสมต  อการ 
น าไปปฏ บ ต ให บรรล  ว  ตถ ประสงค อย างมีประส ทธ  ภาพย ่งข ้น 

๓) ทำให ทราบว  าจะต องเปลี่ยนแปลงโครงการอย างไรบ างให เหมาะสม ระด  บการเปลี่ยนแปลงมาก 
น  อยแค  ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก  อให  เก  ดผลกระทบอะไรบ  าง อาท   เช น  การเปลี่ยนแปลงว ตถ  ประสงค  
บางส วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏ  บ ต  หรือการเปล ี่ยนแปลงหน วยงานที่ร บผ  ดชอบการนำโครงการไปปฏ บ  ต  
เป็นต น 

๔)  ทำให  ทราบว ามาตรการหร ือก  จกรรมทีใ่ช อยู  ม ีข  อบกพร  องอะไรบ  าง ข  อบกพร  องด  งกล  าวเก  ด 
จากสาเหต อะไร เพ ื่อนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก  ไขปร  บปร  งมาตรการใหม  ให  เหมาะสมต  อการ 
น าไปปฏ บ ต ให บรรล  ว  ตถ ประสงค ย ่งข ้น 

๕)  ทำให  ทราบว  าข น้ตอนใดบ  างทีม่ ีป  ญหาอ ปสรรค และป  ญหาอ ปสรรคเหล  าน ้นเก  ดจากสาเหต  
อะไร เมื่อทราบข อมูลท ้งหมด การประเม นผลจะเป  นเครื่องม ือสำค  ญในการปร  บปร  งข ้นตอนการท างานของ 
แผนงานให มคีวามกระจ างช ด เพ่ือขจ ดปัญหาอ ปสรรคท ี่เก ดข  ้นในแต ละข ้นตอนให หมดไป 

๖)  ทำ ให  ทราบว าแ ผนง านท่ี นำไ ปป ฏ   บ  ต  ม ีจ  ด แข  ง ( stregths) แล ะจ  ด อ อน ( weaknesses) 
อะไรบ าง และจ ดอ อนทีพ่บเก ดจากสาเหต อะไรและจะแก  ไขได อย างไร เมือ่ได ท าการว เคราะห  ข  อม ูลครบถ  วน 
แล ว ผลการว  เคราะห จะนำไปส ู การพ  ฒนาแผนงานให มีความเหมาะสม และม ีประส ทธ ภาพย ่งข ้น 

๗) ท าให  ผู  ให  การสน  บสน  นการนำโครงการไปปฏ  บ  ต  และผู  สน  บสน  นการประเม  นผลทราบผลของ 
การน านโยบายไปปฏ  บ ต บรรล ว  ตถ ประสงค เพ ียงใด ม ีป  ญหาอ ปสรรคทีจ่ะต  องปร  บปร  งแก  ไขโครงการหร ือไม  
(ผู้ สน้ บสน้ นทางการเง้ นมี้ ๒้ส้ วน้้ค้ อ้ส้ วนแรก้ค้ อ้ผู้ สน้ บสน้ นการเง้ นแก้ โครงการ้เพ ่อให้ การน าโครงการ้
ไปปฏ้ บ ต ประสบผลสำเร็จ้ และส วนที่สอง้ ค อ้ ผู้ ให การสน บสน นทางการเง นเพ ่อท าการประเม้ นผลโครงการ้
ท ้งผู ให การสน้ บสน นการนำโครงการไปปฏ บ ต และผู สน บสน นทางการเง น้เพ ่อทำการประเม นผลต างๆ) 

๘) การประเม  นจะชี้ให  เห  นว าแนวความค  ดร  เร ่มใหม  ในการแก  ไขป  ญหาของท  องถ น่ประสบ 
ความสำเร  จตามว ตถ  ประสงค  ท่ีก าหนดไว เพียงใด ม ีป  ญหาและอ  ปสรรคในการด าเน  นงานอย  างไรบ  าง และ 
ปัญหาอ ปสรรคเหล านี้ได ผลเพ ียงใด และหรือจะต องปร บปร  งในส วนใดบ าง 

๙) การประเม นจะทำให เก ดความกระจ างช ดว  าโครงการใดที่น าไปปฏ  บ ต แล วได ผลดีสมควรจะขยาย 
โครงการให  ครอบคล  มย ่งข ้นหร ือโครงการใดม ีป  ญหาอ  ปสรรคมากและไม  สอดคล  องก  บการแก  ไข ป  ญหา
ของส  งคมควรจะย  ต  โครงการเส ียเพ่ือลดความส ูญเส ียให  น  อยลง หร ือในกรณ ีท่ีม ีโครงการ ทีม่ ีล  กษณะ แข  งข  น
ก  นการประเม  นผลจะทำให  ทราบว  าโครงการใดม ีประส  ทธ ภาพในการแก  ไขป  ญหาของสาธารณชน สมควร
สน  บสน  นให  ด าเน  นการต  อไป ส  วนโครงการที่ไม  ประสบความสำเร  จ หร ือให  ผลตอบแทนน  อยกว  ามาก ก ควร
ยกเล กท ้งเสีย 
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9. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพ ฒนาทองถ ิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
 

1.ก าน นต าบลหนองแซง     ผู ทรงค ณว ฒ    เป็นประธาน 
2.นายค าต น  อ นทร นาง   ส.อบต.หนองแซง ม.3  เป็นกรรมการ 
3.นายน ภ ทย    คล องดี   ส.อบต. หนองแซง ม.5  เป็นกรรมการ 
4.นายบ ญเล ศ  จ นาร กษ    ส.อบต. หนองแซง ม.1  เป็นกรรมการ 
5.นายบ ญโฮม   ป่าเจือ   ผู แทนประชาคมต าบล (ม.2) เป็นกรรมการ 
6.นายอภ ส ทธ ์   นามบ ดดี   ผู แทนประชาคมต าบล(ม.1) เป็นกรรมการ 
7.ผู อ านวยการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลหนองแซง   ผู แทนหน วยงานที่เกี่ยวข องเป็นกรรมการ 
8.ผู อ านวยการโรงเรียนบ านหนองเต า ผู แทนหน วยงานที่เก่ียวข อง  เป็นกรรมการ 
9.ผอ.กองการศ กษาฯ   ห วหน าส วนการบร หาร  เป็นกรรมการ 
10.ผอ.กองช าง    ห วหน าส วนการบร หาร  เป็นกรรมการ 
11.ผู ใหญ บ าน ม.1   ผู ทรงค ณว ฒ    เป็นเลขาน การ/กรรมการ 
12.น กว เคราะห นโยบายและแผน อบต.หนองแซง   เป็นกรรมการ/ผู ช วยเลขาน การ 
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 2. 1 ว ิส ยท  ศน ์พ ฒนาองการบริหารส่วนต าบลหนองแซง   
        ว ิส ยท ศน ์การพ ฒนา (Vision) 

“ หนองแซงส ่งแวดล อมดี   มีส งคมน าอยู   การเกษตรแบบย ่งยืน  ย ดหล กธรรมาภ บาล ” 

     พ นธกิจ (Mission) ในการพ ฒนาท้องถิ่น 

1. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบอาชีพและการรวมกล  มอาชีพของประชาชน 
2.เสร มสร างขีดความสามารถของช มชนในการแก ไขปัญหาความยากจน 
3. ด าเน นงานตามแนวทาง “ ปร ชญาเศรษฐก จพอเพียง ” 
4. พ ฒนาช มชนให น าอยู  มีส ่งแวดล อมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภ ย 

            5. พ ฒนาการคมนาคมขนส ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให ได  มาตรฐาน เพียงพอต อความ
ต องการของประชาชน เพ่ือรองร บการขยายต วของช มชนและเศรษฐก จ ของท องถ ่น 

        6. ส งเสร มค ณภาพชีว ต ระบบการศ กษาและการสาธารณส ข ตลอดจนอน ร กษ และพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรม 
อ นดีงามตลอดจนร กษาภูม ปัญญาของท องถ ่น 
             7. พ ฒนาแหล งทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล อมเพ่ือการอน ร กษ ให ย ่งยืน       
             8. ส งเสร มและสน บสน นการมีส วนร วมของประชาชนตลอดจนภาคส วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข องเพ่ือการพ ฒนา
แบบบูรณาการและย ่งยืน 
จุดมุ่งหมายการพ ฒนาท ่ย ่งย น 

   1.ประชาชนในพื้นท่ีได ร บการส งเสร มด านอาชีพและรายได เฉลี่ยต อคนต อปีของประชาชนใน  
         พ้ืนที่เพ ่มข ้น  

           2.ช มชนมีค ณภาพชีว ตที่ดีข ้น  ได ร บการดูแลด านส ขภาพและการบร การด านสว สด การส งคมอย าง  
    ท ่วถ ง 

           3.ประชาชนมีค ณภาพชีว ตที่ดี ได ร บการศ กษาท่ีสูงข ้น และมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ย ่งยืนควบคู  
                   ท องถ ่น ตลอดไป 
           4.  การได ร บบร การด านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
           5.  ส งเสร มประชาชนมีส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล อมอย างย ่งยืน 
           6. การบร หารจ ดการภาคร ฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส วนร วม 
  
 เพ่ือน าไปสู การบรรล ว ส ยท ศน ขององค การบร หารส วนต าบลหนองแซง  ย ทธศาสตร หล กที่จะด าเน นการให 
ประสบความส าเร จ  รวม  6 ย ทธศาสตร   และมีแนวทางการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล       หนองแซง  
จ านวน  22    แนวทาง   ซ ่งเป็นการสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดให บรรล เป้าประสงค   ด งนี้ 
 
 
 
 

ส่วนท ่  2 แผนยุทธศาสตร์ วิส ยท ศน์ พ นธกิจ 
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพ ฒนา 
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1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพ ฒนาการเกษตรและการตลาด 
เป้าหมาย  

1. เพื่อเพ ่มมูลค าผลผล ตการเกษตรและรายได การเกษตร 
2. เพื่อส งเสร มเครือข ายว สาหก จช มชน 
3. เพื่อเพ ่มรายได ภาคการค า 

แนวทางการพ ฒนา 
            1.ส งเสร ม สน บสน นกระบวนเรียนรู  และการน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพียงไปใช ในการ                                

ประกอบอาชีพโดยย ดต วเกษตรกรเป็นศูนย กลางการพ ฒนา 
                     2.  พ ฒนาส งเสร มและสน บสน นการเพ ่มมูลค าผล ตภ ณฑ ช มชนและส นค าการเกษตรอย างครบ 
วงจร ต ้งแต การผล ต การออกแบบ การบรรจ ภ ณฑ และการตลาด 
      ต วชี้ว ด 

1. ประชาชนมีรายได เพ ่มข ้น 
2. ผล ตภ ณฑ  OTOP ต าบลมีขายตามท องตลาด 
3. กล  มมีการบร หารจ ดการที่ถูกต องผลผล ตทางการเกษตรมีเพ ่มข ้นและได ราคาดีร อยละ

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได ร บการจ ดการและฟ้ืนฟูทร พยากรเพื่อการผล ต 
 

2.ยุทธศาสตร์การพ ฒนาส่งเสริมอาช พเพ ่อเพิ่มรายได้ 
เป้าหมาย 
1.ช มชนเข มเข ง 
2. ประชาชนพ ่งตนเองได  
3. ครอบคร วมีค ณภาพชีว ตดี มีความส ข  
แนวทางการพ ฒนา 
1.การแก ไขปัญหาคร วเรือนยากจนแบบบูรณาการ  
2. พ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชนด วยองค ความรู และนว ตกรรม  
 
ต วชี้ว ด 
1.จ านวนประชาชนมีการฝึกอบรม พ ฒนาท กษะ การอาชีพของท องถ ่น 
2.จ านวนประชาชนที่ได ร บการเรียนรู เศรษฐก จพอเพียง 
3. ระด บความส าเร จของการพ ฒนาศูนย บร การร วม 
 
3.ยุทธศาสตร์การพ ฒนาปศุส ตว์และประมง 
เป้าหมาย  1.เพ่ือลดต นท น เพ ่มรายได  ขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพด านการปศ ส ตว  

2.เพ่ือการส งออก รวมท ้งการเฝ้าระว ง ป้องก น ควบค มและแก ไขปัญหาโรคต ดต อจากส ตว สู คน  
3.เกษตรกรประมงมีค ณภาพชีว ตที่ดีและมีส วนร วมในการพ ฒนาการประมง 
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แนวทางการพ ฒนา 

1.พ ฒนาระบบการเฝ้าระว ง ป้องก น ควบค ม บ าบ ด โรคจากส ตว เลี้ยงที่เป็นปัญหาทางเศรษฐก จ  ให มี
ประส ทธ ภาพได มาตรฐาน ลดต นท นการเลี้ยงส ตว ให เกษตรกร  

2. ส งเสร มกระบวนการเรียนรู ให แก เกษตรกรประมงอย างเป็นระบบและต อเนื่อง 
 
ต วช ้ว ด 

1.ลดอ ตราการเก ดโรคจากส ตว เลี้ยง 
2.ประชาชนมีความรู เพื่อไปประกอบอาชีพด านปศ ส ตว และประมง 
3.ประชาชนมีรายได เพ ่มข ้น และลดต นท นการผล ต 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพ ฒนาด้านการพ ฒนาคุณภาพคนและส งคม 
เป้าหมาย 
                  1.   ประชาชนมีความปลอดภ ยในชีว ตและทร พย ส น  มีค ณภาพชีว ตและส ่งแวดล อมท่ีดี  สงบส ข
ปลอดจากอบายม ขและส ่งเสพต ด 
                  2.  ประชาชนมีส ขภาพที่สมบูรณ ในท กม ต และได ร บบร การทางการแพทย และสาธารณส ขที่มี
ค ณภาพ 
                  3.  ให คนเป็นศูนย กลางของการเรียนรู     เป็นคนดี    มีค ณภาพ   มีศ กยภาพ  ความสามารถในการ
แข งข น  และมีค ณธรรม  จร ยธรรม  สู ส งคมฐานความรู  
                  4.  ให ประชาชนมีภูม ค  มก นทางว ฒนธรรม  มีการเช ดชูค ณค าความเป็นไทยและว ฒนธรรมไทยบน
ความเข าใจความหลากหลายทางว ฒนธรรมที่ท าให ช มชน  ส งคม  มีความสมานฉ นท และส นต ส ข 
                   5.  ส งเสร มการกีฬาสู ความเป็นเล ศ 
แนวทางการพ ฒนา 
                  1.  การส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาที่มีค ณภาพท กระด บท ้งในและนอกระบบครอบคล มท ก
ช วงว ยให เรียนรู ตลอดชีว ต 
                  2. ส งเสร มค าน ยม จร ยธรรมและว ฒนธรรม อ นดีงามแก เด กและเยาวชน 

       3. การส งเสร ม    และสน บสน นการจ ดการด านสาธารณส ข     การป้องก นและควบค มโรค       
 การร กษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร างกายและจ ตใจให ประชาชนมีส ขภาวะที่สมบูรณ  

 4.  ส งเสร มการอน ร กษ   ว ฒนธรรมประเพณี  และว นส าค ญของชาต  
      5. การส งเสร มและสน บสน นการกีฬาสู ความเป็นเล ศและการกีฬาเพ่ือการออกก าล งกาย 
 

ต วชี้ว ด 
1. จ านวนประชาชนที่ได ร บบร การการศ กษาท ้งในระบบและนอกระบบได ร บการพ ฒนาที่ดี

เพ ่มข ้น 
2. จ านวนเด กและเยาวชนในต าบลมีศ กยภาพที่ดี 
3. จ านวนประชาชนผู มีส ขภาพร างกายและส ขภาพจ ตดี 
4. การจ ดก จกรรมกีฬาและน นทนาการในหมู บ านอย างต อเนื่อง 
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5.  ยุทธศาสตร์การพ ฒนาด้านการพ ฒนาเม องและชุมชนน่าอย ่ 
     เป้าหมาย 
       1. เพื่อก อสร างและซ อมบ าร งโครงสร างพื้นฐานในเขตองค การบร หารส วนต าบล     ให มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสน บสน นย ทธศาสตร ด านอื่น ๆ ให ประสบความส าเร จ โดยเฉพาะอย างย ่งด านคมนาคมขนส ง  ความ
สงบเรียบร อย และความสงบส ขของประชาชน 

2. พ ฒนาเพ ่มประส ทธ ภาพระบบการป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ยในท องถ ่น 
3. พ ฒนาสร างสภาพแวดล อมต าบลและหมู บ านให ปลอดภ ย  ปลอดยาเสพต ด  และปลอดอบายม ข 
4. พ ฒนาสร างและพ ฒนาระบบการร กษาความสงบเรียบร อยในท องถ ่น  และความปลอดภ ยในชีว ตและ
ทร พย ส นของประชาชนในท องถ ่น  โดยช มชนมีส วนร วม 
 

แนวทางการพ ฒนา 
1. พ ฒนาและสน บสน นโครงสร างพื้นฐาน 
2. พ ฒนาเพ ่มประส ทธ ภาพการป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ยในท องถ ่น 
3. พ ฒนา  ส งเสร ม  และสน บสน นระบบการร กษาความปลอดภ ย ในเขตเมืองและช มชนแบบมีส วนร วม 
4.  ส งเสร ม และสน บสน นให หมู บ าน / ช มชน ปลอดยาเสพต ด และปลอดอบายม ข 

ต วช ้ว ด 
1.จ านวนการก อสร างและปร บปร งถนนและท อระบายน้ า 
2.จ านวนป้ายจราจรที่ต ดต ้ง 
3.จ านวนปร มาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
4.จ านวนระบบประปาที่ก อสร างและซ อมแซม 

6.   ยุทธศาสตร์การพ ฒนาด้านการจ ดการทร พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ ่อการพ ฒนาท ่ย ่งย น 
เป้าหมาย 

เพ่ือเป็นการพ ฒนาระบบการจ ดการทร พยากรธรรมชาต     และส ่งแวดล อมในช มชนให มีสภาพที่สมบูรณ  
และสร างจ ตส าน กให ประชาชนร กส ่งแวดล อม เพ่ือความสมบูรณ ของป่าไม และความสมด ลของธรรมชาต  ไม ให 
ท าลายต นไม ไปมากกว านี้  ปร บปร งภูม ท ศน หรือสวนหย อมรวมท ้งเพ ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบล 
แนวทางการพ ฒนา 
   1.  อน ร กษ  ฟ้ืนฟู และเพ ่มพ้ืนที่ป่า และป่าต นน้ าล าธารให เก ดความอ ดมสมบูรณ  

2.  พ ฒนาฟื้นฟูแหล งน้ า และการบร หารจ ดการน้ าอย างเป็นระบบและมีประส ทธ ภาพ 
3.  การจ ดการขยะช มชน ส ่งปฏ กูลและน้ าเสีย 

ต วช ้ว ด 
1.จ านวนประชาชนที่มีส วนร วมสร างจ ตส าน กท่ีดีและมีความร กบ านเก ดของตนเอง 
2.จ านวนต นไม ท่ีมีการปลูกเพ ่มข ้น 
3.จ านวนแหล งน้ าที่ได ร บการปร บปร ง 
4.จ านวนคร วเรือนที่มีส วนร วมร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการขยะมูลฝอยและส ่งปฏ กูล 
5.จ านวนหมู บ านไม มีน้ าเน าเสียส งกล ่นเหม น 
6.จ านวนหมู บ านที่มีการปร บปร งภูม ท ศน ให เป็นหมู บ านน าอยู  

     7.  ประชาชนเข ามามีส วนร วมในการพ ฒนาพ้ืนที่ให เป็นแหล งท องเที่ยว 
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7.   ยุทธศาสตร์ด้านการพ ฒนาระบบบริหารจ ดการท ่ด  
เป้าหมาย 

1. ประชาชนมีความพ งพอใจในค ณภาพในการให บร การภาคร ฐ 
2. ยกระด บการมีส วนร วมของประชาชนท กภาคส วน 
3. ท องถ ่นมีความเข มแข งสามารถบร หารจ ดการและแก ไขปัญหาด วยต วเอง 
4. สร างความม ่นคง  ปลอดภ ย  ส นต ส ข  และสมานฉ นของท กภาคส วน 

 
แนวทางการพ ฒนา 
                   1.   การพ ฒนาขีดความสามารถการท างานของบ คลกร 
                   2.   การพ ฒนาระบบข อมูลสารสนเทศและนว ตกรรมในการท างานโดยใช เทคโนโลยีที่ท นสม ย                  
   3.   การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการเง น การคล ง และงบประมาณ 
   4.   การเสร มสร างการบร หารก จการบ านเมืองที่ดี ในองค กรปกครองส วนท องถ ่นท กระด บ 
ต วช ้ว ด 

1. จ านวนผู มีส วนร วมตามกระบวนการบร หารจ ดการบ านเมืองที่ดี 
2. ความพ งพอใจของประชาชนในการร บบร การ 
3. จ านวนบ คลากรและอ ปกรณ มีศ กยภาพในการบร การประชาชนเพ ่มข ้น 
4. ประชาชนในท องถ ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต อก นจ านวนหมู บ านมีการบร หารและการจ ดการที่ดี                                               
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ในการต  ดตามและประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบล คณะกรรมการต  ดตามและ 

ประเม  นผลแผนพ ฒนาองค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง ได  กำหนดเครื่องม ือ  อ ปกรณ   ส ่งที่ใช เป  นสื่อ 
ส าหร  บการต  ดตามและประเม  นผล เพ่ือใช ในการรวบรวมข  อม ูลแผนพ  ฒนาที่ได  กำหนดข น้ ซ  ่งม ีผลต  อการ 
พ  ฒนาท องถ น่ ข  อม ูลด  งกล  าวเป  นได  ท ง้ ข  อม ูลเช งปร  มาณ และข  อม ูลเช  งค  ณภาพ ม ีความจำเป  นและสำค  ญ 
ในการนำมาหาค  าและผลของประโยชน  ทีไ่ด  ร  บจากแผนพ ฒนา เป  นแบบสอบถาม  แบบว  ดค  ณภาพแผน 
แบบต  ดตามและประเม  นผลโครงการสาหร  บแผนพ ฒนาเพ่ือความสอดคล  องของย  ทธศาสตร  และโครงการ 
แบบต  วบ  งชี้ของการปฏ บ  ต  งาน แบบบ  นท  กข  อม ูล แบบรายงาน เพื่อนำไปว เคราะห  ทางสถ  ต  และการหา 
ผลส  มฤทธ ์โดยร ูปแบบต  างๆ ทีส่อดคล  องก  บบร  บทของท  องถ น่  โดยเครื่องม ือทีใ่ช ในการต  ดตามและ 
ประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค การบร หารส  วนต าบลหนองแซง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเด ือน 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว  างเดอืน ต ลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถ  ง มีนาคม ๒๕๖1)  ค อการประเมินผลในเช ิง 
ปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเม ิลผลแบบต  วบ ่งช ก้ารปฏิบ  ต ิงาน (Performance Indicators) 
ด งนี้ 
๑. ล กษณะของแบบต วบ ่งช ้การปฏิบ ติงาน 

เป  นเครื่องม ือทีใ่ช ว ดผลการปฏ บ  ต  งานหร ือประเม  นผลการด าเน  นงานในด  านต  างๆ ซ ่งสามารถ 
แสดงผลการว ดหร ือประเม  นผลการว  ดในร ูปข  อม ูลเช งปร  มาณ เพ่ือสะท  อนประส  ทธ ภาพประส  ทธ ผลในการ 
ปฏ  บ  ต  งาน  ซ ่งสามารถ เป  นเครื่องม ือท่ีใช ในการต  ดตามและประเม  นผลในการพ ฒนาก  จกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลย  ทธ  /แผนงาน ซ   งต  วบ  งชี้การปฏ บ  ต  งานจะเป  นการรวบรวม ข  อม ูลเกีย่วก  บป  จจ  ยนำเข  า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผล  ต (output)  และผลกระทบ (impact)  อ  นจะช วยในการว เคราะห  การ 
ด าเน นงานที่เก ดข  ้น ตลอดจนใช  เป็นข อมูลในการปร บปร  งการท างานต อไปเงือ่นไขส าค ญของต  วแบบบ  งช ี้การ 
ปฏ  บ ต ก ค ือ การมีส วนร วมของผู ม ีส วนได ส  วนเส ีย (key stakeholders) ในการกำหนดต  วบ  งชี้ เพราะจะเป  น 
การสร  างความเข  าใจร  วมก  น ตลอดจนการใช  ต  วบ  งชี้เหล  าน ้นในการดำเน  นการช วยในการต  ดส  นใจได  ต  อไป 
การใช ต วบ งช ี้การปฏ บ  ต งานจะเร ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏ  บ ต และแนวทางการประเม นความสำเร  จ 
ตามต  วบ  งช ี้ท่ีกำหนดไวในบางแผนงานอาจม ีการกำหนดระบบเต ือนภ ยล  วงหน  า ( eariy warning system) 
เพ ื่อให ทราบข อผ ดพลาดจากการด าเน  นการทีเ่ก  ดข น้ว าเป  นไปตามแนวทางที่ได  วางไว หร ือไม  หร ืออาจม ีการ 
ประเม  นแนวล ก (in – depth evaluation) เพ่ือให ทราบรายละเอ ียดของข อมูลทีจ่ำเป็น 
๒. ความสำค  ญของการใช้แบบต วบ่งช ้การปฏ ิบ ติงาน 

๒.๑ ทำให ทราบได ว  าส ่งที่ได ด าเน นการไปน ้นมีความก าวหน ามากมากน อยเพียงไร สำเร  จหร ือไม   
สำเร  จ เพราะเหต ใดประชาชนที่มาขอร บบร  การพอใจหรือไม 

๒.๒  สามารถคาดการณ ลวงหน าได  ว าอะไรจะเก  ดข น้ ต อไปในอนาคตผู ที่ควบค  มด ูแลก  จกรรม 
    เหล าน ้นจะหาว  ธ ีการแก ไขปญัหาที่จะเก  ดข ้นไดท นต อ เหต การณ  หรือแม ว าเหต  การณ จะส ้นส ดลงแล วก ตามผล 

ส่วนท  ่ 3  ผลการติดตามและประเม ินแผนพ ฒนาตาม
แบบต วบ ่งช ้การปฏิบ  ติงาน 

 (Performance Indicators) 
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    การ ประเม  นต  วช ี้ว ดทีไ่ด จะเป็นประโยชน ในการวางแผนการ ปฏ บ  ต  งานในอนาคต เพ่ือให การปฏ  บ  ต  งาน 
    ต อไป ประสบผลสำเร จตามว  ตถ ประสงคอย างมีประส ทธ  ภาพ และประส ทธ  ผล 

๒.๓ เพ ื่อน าไปส ู การพ  ฒนาว  ธ ีการปฏ บ  ต ขององค กรปกครองส วนท  องถ ่นท ี่ดีข ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องม ือในการว ดประส  ทธ ภาพ ประส  ทธ ผลในการทางานและใช  เป็นเกณฑ    พ จารณา

ใน การจ  ดสรรเง  นรางว ล (Bonus)    แก ข าราชการและล ูกจ  างของส วนราชการต างๆ โดยคาดหว  งว า 
    จะเป็นเครื่องมือกระต  นให ข  าราชการท างานอย  างมีประส ทธ  ภาพ และม ีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

๓. ว  ตถุประสงค์ในการใชแ้บบต วบ่งช ้การปฏ ิบ ติงาน 
๓.๑ เพ ื่อให ทราบถ  งประส ทธ  ภาพของการจ ดท าแผนพ ฒนา 
๓.๒ เพ ื่อให ทราบถ  งผลการนำแผนพ ฒนาไปปฏ  บ ต  
๓.๓ เพ ื่อให ทราบถ  งผลกระทบของการด าเน นโครงการ 

๔. ข ้นตอนการด าเน ินงานตามแบบต วบ่งช ก้ารปฏิบ ติงาน 
๔.๑  ก าหนดต วบ งช ี้การปฏ บ ต งาน 
๔.๒ ก าหนดเกณฑ  การประเม นต วบ  งชี้ 
๔.๓ ด าเน นการประเม นตามต วบ งชี้ 
๔.๔ สร  ปผลการประเม นตามต วบ งชี้ 

 
ข ้นตอนการด าเน ินงานตามแบบต วบ่งช ้การปฏ ิบ ต ิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๑ การก าหนดต วบ่งช ้การปฏิบ ติงาน  คะแนนเต ็ม ๓๐ คะแนน ด งน ้ 

(๑) แผนย ุทธศาสตร ์การพ ฒนา (พ.ศ. ๒๕58–๒๕๖2)  ด งน ้ 
ต วบ งช ี้ที ่ ๑ :  ข ้นตอนการจ ดทาแผนย  ทธศาสตร  (๕ คะแนน) 

ต วบ งช ี้ที ่ ๒ :  ค ณภาพแผนย  ทธศาสตร  (๕ คะแนน) 
(๒) แผนพ ฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ต วบ งช ี้ที ่ ๓ :  ข ้นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาสามปี (๕ คะแนน) 

ต วบ งช ี้ที ่ ๔ :  ค ณภาพแผนพ ฒนาท องถ ่นสี่ปี (๕ คะแนน) 
(๓) การนำแผนไปปฏิบ ติ 

ต วบ งช ี้ที ่ ๕ :  การดาเน นโครงการ (๕ คะแนน) 

ต วบ งช ี้ที ่ ๖ :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเน  นโครงการ (๕ คะแนน) 
๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินต วบ ่งช ้  คะแนนเต ็ม ๓๐ คะแนน ด งน ้ 

คะแนน ๓๐ คะแนน               = ดีมาก 

คะแนน  ๒๕  ข ้นไป                =  พอใช  

ต่ ากว า ๒๐                           =  ต องปร บปร  ง 

 



~ 22 ~ 
 

 
ต วบ ่งช ้ท  ่  ๑     : ข ้นตอนการจ ดทำแผนย ุทธศาสตร   
เกณฑ ์ต วช ว้  ด :  ม  การด าเน ินการครบทุกข ้นตอน คะแนนเต ็ม ๕ คะแนน 

 มีการด าเน นการครบท  กข ้นตอน (๑๐ ข ้นตอน)            ได  ๕  คะแนน 
 มีการด าเน นการ ๘ – ๙ ข ้นตอน                           ได  ๔  คะแนน 
 มีการด าเน นการ ๖ – ๗ ข ้นตอน                           ได  ๓  คะแนน 
 มีการด าเน นการไม  ถ ง ๖  ข ้นตอน                           ไม ได คะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเม ิน 
ต วบ ่งช ้ท  ่๑ : ข ้นตอนการจ ดทำแผนย ุทธศาสตร์ 

คะแนนเต ็ม  ๕ 
คะแนนท ่ได ้   ๕   

ล าด บท ่ การดาเน ินการ ม  การด าเน ินการ 
(ใส่เคร ่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพ  ฒนาท องถ น่จ ดประช  มประชาคมท  องถ ่น ส วนราชการ 
และร ฐว  สาหก จที่เก ี่ยวข  อง เพ่ือแจ งแนวทางการพ  ฒนาท  องถ ่น 
ร บทราบปัญหา ความต  องการ ประเด นการพ  ฒนา และประเด นที่ 
เกี่ยวข องตลอดจนความช วยเหล ือทางว ชาการ และแนวทางปฏ  บ ต ที่ 
เหมาะสมก บสภาพพ ื้นที ่เพ่ือน ามากำหนดแนวทางการจ ดท าแผน 
ย ทธศาสตร การพ  ฒนา โดยให นาข อมูลพ ื้นฐานในการพ ฒนามาจาก 
หน วยงานต างๆ และข อมูลในแผนช  มชนมาพ  จารณาประกอบการจ ดท า 
แผนย  ทธศาสตร  การพ  ฒนา 

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพ ฒนา  

๓ คณะกรรมการได น าข อมูลพืน้ฐานในการพ ฒนามาจากหน วยงานต างๆ 
และข อมูลในแผนช  มชนมาพ  จารณาประกอบการจ ดท าแผนย ทธศาสตร  
การพ  ฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนย ทธศาสตร   

๕ มีการเสนอโครงการจากท ่ีประชาคมท  องถ ่น  

๖ มีการพ จารณาแผนช  มชนทีเ่ก  นศ กยภาพมาบรรจ ในแผนย ทธศาสตร   

๗ มีการจ ดลำด บความส าค ญของโครงการ  

๘ มีการประช มคณะกรรมการสน บสน นในการจ ดท าร างแผนย ทธศาสตร   

๙ มีการประช มคณะกรรมการพ  ฒนาพ จารณาร างแผนย ทธศาสตร   

๑๐ ผู บร หารประกาศใช แผนย ทธศาสตร การพ  ฒนาได  ท นภายในเดือน 
ม ถ  นายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ม  การดำเน ินการครบ ๑๐ ข ้นตอน 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต ็ม คะแนนท ่ได้ 
๑. ข อมูล  สภาพท ่วไปขององค กรปกครองส วนท องถ ่น ๑๐ ๑๐ 

๒. การว  เคราะห  สภาวการณ และศ  กยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓. ย ทธศาสตร  ประกอบด วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑ ว  ส ยท ศน  (๕) (๕) 
๓.๒ พ  นธก จ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด นย ทธศาสตร  (๑๐) (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค ของแต ละย  ทธศาสตร  (๕) (๕) 
๓.๕ ต วช ี้ว  ดและค  าเป้าหมายของแต ละประเด นย ทธศาสตร  (๑๕) (๑๕) 
๓.๖ กลย ทธ ของแต ละประเด  นย ทธศาสตร  (๑๐) (๑๐) 
๓.๗ บ ญช ีรายการช  ดโครงการของแต ละประเด นย ทธศาสตร  (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ต วบ ่งช ้ท  ่ ๒     : ค ุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 
เกณฑ ์ต วช  ้ว  ด :  ม  การด าเน ินการตามประเด็นการพิจารณาการจ ดท าแผน คะแนนเต ็ม ๕ คะแนน 

 ประเด นการพ จารณา ๑๐๐  คะแนน                      ได  ๕  คะแนน 
 ประเด นการพ จารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน                 ได  ๔  คะแนน 
 ประเด นการพ จารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน                ได  ๓  คะแนน 
 ประเด นการพ จารณาต่ ากว า ๘๐ คะแนน                ไม ได คะแนน 
ผลการติดตามและประเม ิน 

ต วบ ่งช ้ท  ่ ๒     : ค ุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต ็ม  ๕ 
คะแนนท ่ได ้   ๕   

แผนพ ฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท ่ได้ 
แผนย  ทธศาสตร การพ  ฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

การประเม นค ณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐ คะแนน ๕ 

 

รายละเอ ยดผลการประเม ินค ุณภาพของแผน แนวทางการพิจารณาค ุณภาพแผน
ย ุทธศาสตร ์การพ ฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  

ขององค์การบริหารส ่วนต าบลหนองแซง 
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ต วบ ่งช ้ท  ่ ๓     : ข ้นตอนการจ ดทำแผนพ  ฒนาท้องถิ่นส ่ปี 
เกณฑ ์ต วช ว้  ด :  ม  การด าเน ินการครบทุกข ้นตอน คะแนนเต ็ม ๕ คะแนน 

 มีการด าเน นการครบท  กข ้นตอน (๑๐ ข ้นตอน)            ได  ๕  คะแนน 
 มีการด าเน นการ ๘ – ๙ ข ้นตอน                           ได  ๔  คะแนน 
 มีการด าเน นการ ๖ – ๗ ข ้นตอน                            ได  ๓  คะแนน 
 มีการด าเน นการไม  ถ ง ๖  ข ้นตอน                           ไม ได คะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเม ิน 
ต วบ ่งช ้ท  ่ ๓ : ข ้นตอนการจ ดทำแผนพ  ฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต ็ม  ๕ 
คะแนนท ่ได ้   ๕   

ล าด บท ่ การด าเน ินการ ม  การด าเน ินการ 
(ใส่เคร ่องหมาย ) 

๑ ก าหนดส ดส  วนในการจ ดประช  มประชาคมตามหน งสือ ตามหน งสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด วนที่ส ด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงว นที ่๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหล  กเกณฑ การจ ดท าและประสาน 
แผนพ ฒนาท  องถ น่ขององค กรปกครองส วนท องถ ่น 

 

๒ มีผู เข าร วมประช  มประชาคมท  องถ ่นมากกว าร อยละ ๖๐ ของส ดส  วน  

๓ มีการก าหนดประเด นหล  กการพ ฒนา กรอบย  ทธศาสตร  และแนว 
ทางการพ  ฒนาขององค  กรปกครองส วนท  องถ ่นในเขตจ งหว ดรวมท ้ง 
ว  ส ยท ศน  พ นธก จ จ  ดม  งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพ ฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท  องถ ่น  

๖ มีการพ จารณาแผนช  มชนทีเ่ก  นศ กยภาพมาบรรจ ในแผนพ  ฒนา  

๗ มีการจ ดลำด บความส าค ญของโครงการ  

๘ มีการด าเน นการประช  มคณะกรรมการสน บสน นในการจ ดท าร าง 
แผนพ ฒนา 

 

๙ มีการประช มคณะกรรมการพ  ฒนาพ จารณาร างแผนพ ฒนา  

๑๐ ผู บร หารประกาศใช แผนพ ฒนาได ท นภายในเด ือนม  ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ม  การด าเน ินการครบ ๑๐ ข ้นตอน 
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ประเด  นการพ จารณา คะแนนเต  ม คะแนน 
ที่ได  

๑. การสร  ปสถานการณ  การพ  ฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเม นผลการนำแผนพ  ฒนาสามปีไปปฏ บ ต ในเช  งปร มาณ ๑๐ ๙ 
๓. การประเม นผลการนำแผนพ  ฒนาสามปีไปปฏ บ ต ในเช  งค  ณภาพ ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพ  ฒนาและย ทธศาสตร  การพ  ฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพ ฒนาประกอบด  วย ๖๐ ๖๐ 

๕.๑ ความช  ดเจนของช ื่อโครงการ ๕ ๕ 
๕.๒ ก าหนดว ตถ ประสงค สอดคล  องก บโครงการ ๕ ๕ 
๕.๓ จ านวนว ตถ ประสงค ม ีความเหมาะสมก บโครงการ ๓ ๓ 
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผล  ตของโครงการ) มีความช ดเจนน  าไปส ู การต ้งงบประมาณได  
ถูกต อง 

๕ ๕ 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผล  ตของโครงการ) มีความสอดคล  อง ต อเนื่องก บระยะเวลาปี  ๓ ๓ 
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล  องก บเป้าหมาย (ผลผล ตของโครงการ) ๔ ๔ 
๕.๗ มีการประมาณการราคาถ ูกต องตามหล  กว  ธีการงบประมาณ ๕ 4 
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ านมา ๓ ปีย อนหล  ง ตามความเป็นจร ง ๓ 2 
๕.๘ โครงการแต  ละโครงการครอบคล  มระยะเวลา ๓ ปี ท กโครงการ ๕ 4 
๕.๑๐ มีการก าหนดต  วช ี้ว ด (KPI) และสอดคล  องก บว  ตถ ประสงค และผลที่คาดว  าจะ
ได ร  บ 

๕ ๕ 
๕.๑๑ ต วช ี้ว ด (KPI) ว ดได ถูกต  องตามหล  กของการจ  ดท าโครงการ ๔ ๔ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว าจะได  ร บ สอดคล  องก บโครงการ ๕ ๕ 
๕.๑๓ ผลที่คาดว าจะได  ร บ สอดคล  องก บว  ตถ ประสงค  ๕ ๕ 
๕.๑๔ หน วยงานร บผ ดชอบหล กสอดคล  องก บ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙5 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอ  ยดผลการต ิดตามและประเมนิผลโครงการสาหร บแผนพ  ฒนาท้องถิ่นส ่ปี 
    (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ  ่อสอดคล้องก บยุทธศาสตร ์และโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต วบ ่งช ้ท  ่  ๕  : การดาเน ินโครงการ 

เกณฑ ์การประเมิน : การดำเน ินโครงการ  คะแนนเต ็ม ๕ คะแนน 
 ด าเน นการได มากกว าร อยละ ๕๐                 ได  ๕  คะแนน 
 ด าเน นการได มากกว าร อยละ ๔๐                 ได  ๔  คะแนน 
 ด าเน นการได ร  อยละ ๓๐ ข ้นไป                   ได  ๓  คะแนน 
 ด าเน นการได ต่ ากว าร อยละ ๓๐                   ไม ได คะแนน 

 

               ผลการติดตามและประเม ิน ต วบ ่งช ้ท  ่ ๕  :การด าเน ินโครงการ คะแนนเต ็ม  ๕ 
คะแนนท ่ได ้   ๐   

การด าเน ินการ จำนวน 
โครงการ 

      ร้อยละ คะแนน 

แผนพ ฒนาท้องถิ่นส ่ (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 170 - - 

แผนการด าเน นงาน ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   62       36.47 - 
ข อบ ญญ  ต งบประมาณรายจ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   62      36.47 - 
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การด าเน นงานจร  ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว  างต ลาคม ๒๕61 ถ ง มีนาคม ๒๕๖2) 

      21       33.87 3 

 

 

หมายเหต ุ :  คำนวณร ้อยละจากแผนพ  ฒนาท้องถิ่นส ่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

 
 

ต วบ ่งช ้ท  ่ ๖  : ผลกระทบหร อความเส  ยหายจากการด าเน ินโครงการ เกณฑ ์การ

ประเมิน : ผลกระทบหร  อความเส ยหายท  ่เกิดขึ้น คะแนนเต ็ม ๕ คะแนน 
 ไม ม ีผลกระทบ                                       ได  ๕  คะแนน 
 มีผลกระทบ ๑  โครงการ                         ได  ๔  คะแนน 
 มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ                     ได  ๓  คะแนน 
 มีผลกระทบมากกว  า ๓  โครงการ                ไม ได คะแนน 

 
 

ผลการติดตามประเม ิน 
ต วบ ่งช ้ท ่ ๖  : ผลกระทบหร อความเส  ยหายจากการด าเน ินโครงการ 

คะแนนเต ็ม  ๕ 
คะแนนท ่ได ้   ๕   

โครงการท ่ดำเน ินการ จำนวน 
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเน นการ 
( ต ลาคม  ๒๕61 ถ ง มีนาคม ๒๕๖2) 

21 ไม ม ีผลกระทบ ๕ 

 
 

๔.๔ สรุปผลการประเมินต  วบ่งช ้ 
ล าด บท ่ ต วบ ่งช ้ คะแนนเต ็ม คะแนนท ่ได้ 

๑ ข ้นตอนการจ ดท าแผนย  ทธศาสตร  ๕ ๕ 

๒ ค ณภาพแผนย  ทธศาสตร  ๕ ๕ 

๓ ข ้นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ ่นสี่ปี ๕ ๕ 

๔ ค ณภาพแผนพ  ฒนาท องถ ่นสี่ปี ๕ ๔ 

๕ การด าเน นโครงการ ๕ 3 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเน นโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
 
 

ข้อค ิดเห็น 
จากสร ปผลการประเม นต วบ  งชี้การปฏ  บ ต งาน คะแนนทีไ่ด  ๒5 คะแนน ซ ่งอยู ในเกณฑ  ปานกลาง 

ค ือดำเน  นการได  เก ือบถ  ง 50% โดยคะแนนทีม่ ีค  าน  อยค ือ  ต  วบ  งชี้ที ่ ๕  การด าเน  นโครงการ  ได   3 
คะแนน จากคะแนนเต ม ๕  คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให  การด าเน  นโครงการของ องค  การบร  หารส  วนตำบ ลบรรล  เป  าหมายทีก่ำหนดเอาไว ใน 

แผนพ ฒนา  จ  งเห  นควรผู  บร  หารเร  งร  ดการด าเน  นโครงการ เนื่องจากในคร ่งป ีงบประมาณ  องค  การบร  หาร 
ส  วนตำบลสามารถด าเน  นการได  เพียงร  อยละ 33.87  อาจจะท าให  ส ้นป ีงบประมาณองค  การบร  หารส  วน 
ต าบลจะไม สามารถด าเน นการให บรรล  ว  ตถ ประสงค ท่ีกำหนดไว ในแผนพ ฒนาได  และอาจท าให  ประชาชนไม  
พ งพอใจในการดำเน  นงาน เพราะไม  สามารถดำเน  นการแก  ไขปัญ หาให  ก  บประชาชนได  ตามความต  องการ 
สูงส  ดของประชาชน 
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บต  วบ่งช ้การปฏ ิบ  ตงิานรายโครงการ 
 

 
(การต ิดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 

ช อ่โครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผ ้ร บผิดชอบโครงการ : ช ื่อ-สก ล .................................................ต าแหน ง .............................................. 

 

ส งก ด : สำน  ก/กอง ............................................................................................................................. ...... 
 
 

คำอธิบาย : ให้ใส่เคร ่องหมาย  ในช่องท ่เล อก 
ล าด บท ่ ประเด็นการประเมิน (ต  วบ่งช ้) ใช่ ไม ่ใช่ 

๑ เป  นโครงการทีป่ระชาคมท  องถ น่เสนอ หร ือเห  นชอบ  หร ือจากแผน 
ช  มชน  หร ือจากแผนเศรษฐก  จพอเพียงท  องถ น่ (ด  านการเกษตรและ 
แหล งนา) ที่เก  นศ กยภาพของช มชน 

  

๒ เป็นโครงการทีอ่ยู ในแผนพ  ฒนา   

๓ สอดคล องก  บแนวทางการพ ฒนาขององค การบร หารส วนต าบล   

๔ ได ด าเน นโครงการ   

๕ ด าเน นโครงการตามห วงเวลาทีก่ำหนดเอาไว  ในแผนการด าเน นงาน   

๖ งบประมาณเพ ียงพอในการด าเน นโครงการ   

๗ กล  มเป้าหมายร อยละ ๕๐ ข ้นได ร บประโยชน    

๘ การเบ กจ ายงบประมาณได ร อยละ ๕๐ ข ้นไป   

๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เก  ดข ้นในการด าเน นโครงการ 
โปรดระบ ผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพ  งพอใจของผู เข าร วมโครงการร อยละ ๕๐ ข ้นไป   
 
 
 
 
 

******************** 
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ในการต ดตามและประเม นผลแผนพ  ฒนาขององค  การบร  หารส  วนต าบล คณะกรรมการต  ดตามและ 
ประเม  นผลแผนพ ฒนาองค  การบร  หารส  วนต าบลหนองแซง ได  กำหนดเคร ื่องมือ  อ  ปกรณ   ส ่งที่ใช เป  น
สื่อ  สำหร  บการต  ดตามและประเม  นผล เพ ื่อใช  ในการรวบรวมข  อม ูลแผนพ ฒนาที่ได  กำหนดข ้น ซ ง่ม ีผลต  อ
การ พ  ฒนาท องถ น่ ข  อม ูลด  งกล  าวเป  นได  ท ้งข  อม ูลเช  งปร  มาณ และข  อม ูลเช  งค  ณภาพ ม ีความจำเป  นและ
สำค  ญ ในการนำมาหาค  าและผลของประโยชน  ทีไ่ด  ร  บจากแผนพ ฒนา เป  นแบบสอบถาม  แบบว ด
ค  ณภาพแผน แบบต  ดตามและประเม  นผลโครงการส าหร  บแผนพ ฒนาเพ ื่อความสอดคล  องของย  ทธศาสตร  
และโครงการ แบบต  วบ  งชี้ของการปฏ บ  ต  งาน แบบบ  นท  กข  อม ูล แบบรายงาน เพื่อน าไปว เคราะห  ทางสถ  ต  
และการหา ผลส  มฤทธ ์โดยร ูปแบบต  างๆ ที่สอดคล  องก  บบร  บทของท  องถ น่  โดยเครื่องม ือที่ใช ในการ
ต  ดตามและ ประเม  นผลแผนพ ฒนาขององค การบร หารส  วนต าบลหนองแซง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2  รอบเด ือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว  างเดือน ต ลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถ  ง มีนาคม ๒๕๖2)  ค  อ
การประเม ินผลในเช ิง ปริมาณ โดยใชแ้บบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ น่ๆ : ตาม
กรมการปกครองส ่วนท ้องถ่ิน) และการต ิดตามและประเม ินค ุณภาพแผนพ  ฒนาโดยม รายละเอ ยดใน
การต ิดตามและ ประเมินผล ด งนี้ 

 
 
 
 

                        การตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตาม 1-3/1 
                           (แบบอ ่นๆ : ตามค ่ม อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                ส่วนท ่ 4 ผลการติดตามและประเม ินผลแผนพ  ฒนาตามแบบ  
                 ๑ – ๓/๑ (แบบอ  ่นๆ : ตามค ่ม อกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
                        และการต ิดตามและประเม ินค ุณภาพแผนพ ฒนา 
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แบบท ่ ๑ การก าก บการจ ดทำแผนยุทธศาสตร ์ขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่น 
คาช แ้จง : แบบท  ่ ๑ เป  นแบบประเม  นตนเองในการจ  ดท าแผนย  ทธศาสตร  ขององค  กรปกครอง
ส  วนท  องถ น่  โดยจะท าการประเม  นและรายงานท  กๆ คร ้ง หล  งจากท ี่องค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ได  
ประกาศใช  แผนย  ทธศาสตร  แล ว 

 

ช อ่องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ม  การ 

ดาเน ินการ 

ไม ่ม  การ 
ดาเน ินการ 

๑ คณะกรรมการพ ฒนาองค ์การบริหารส่วนตำบล 

๑.๑ มีการจ ดต ้งคณะกรรมการพ  ฒนาองค การบร หารส  วนต าบลเพ ื่อจ ดท า 
แผนพ ฒนาองค การบร หารส  วนต าบล 

  

๑.๒ มีการจ ดประช มคณะกรรมการพ  ฒนาองค การบร หารส วนต าบลเพ ื่อจ ดท า 
แผนพ ฒนาองค การบร หารส  วนต าบล 

  

๑.๓ มีการจ ดประช มอย างต  อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔ มีการจ ดต ้งคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาองค  การบร หาร 
ส วนต าบล 

  

๑.๕ มีการจ ดประช มคณะกรรมการสน บสน นการจ ดทำแผนพ ฒนาองค การ 
บร หารส  วนต าบล 

  

๑.๖ มีคณะกรรมการพ  ฒนาองค  การบร หารส วนต าบลร วมก  บประชาคมท  องถ ่น 
และร วมจ ดท าร างแผนพ ฒนาท องถ ่น 

  

๒ การจ ดท าแผนพ ฒนาองค ์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๑ มีการรวมรวมข  อมูลและปัญหาสำค ญขององค การบร หารส  วนต าบลมา 
จ ดท าฐานข อมูล 

  

๒.๒ มีการเปิดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ีส วนร วมในการจ ดท าแผน   

๒.๓ มีการว  เคราะห ศ กยภาพขององค  การบร หารส วนต าบล (SWOT) เพ ื่อ 
ประเม  นสถานภาพการพ  ฒนาองค  การบร หารส วนต าบล 

  

๒.๔ มีการก าหนดว  ส ยท ศน และภารก จหล กการพ  ฒนาองค  การบร หารส วน 
ต าบลที่สอดคล  องก บศ  กยภาพของท  องถ ่น 

  

๒.๕ มีการก าหนดว  ส ยท ศน และภารก จหล กการพ  ฒนาองค  การบร หารส วน 
ต าบลที่สอดคล  องก บย ทธศาสตร จ งหว  ด 

  

๒.๖ มีการก าหนดจ ดม  งหมายเพื่อการพ  ฒนาที่ย ่งยืน   

๒.๗ มีการก าหนดเป้าหมายการพ  ฒนาองค  การบร หารส วนต าบล   

๒.๘ มีการก าหนดย ทธศาสตร การพ  ฒนาและแนวทางการพ  ฒนา   

๒.๙ มีการก าหนดย ทธศาสตร ที่สอดคล  องก  บย  ทธศาสตร  การพ ฒนา   

๒.๑๐ มีการอน ม ต และประกาศใช  แผนย  ทธศาสตร  การพ  ฒนา   

๒.๑๒ มีการจ ดท าบ ญช ีกล  มโครงการในแผนย  ทธศาสตร    

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการต ดตามประเม นผลแผนย  ทธศาสตร    
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แบบท  ่๒  แบบติดตามผลการด าเน ินงานขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   และระยะ ๖ เด  อน 

คำช แ้จง : แบบท  ่  ๒  แบบประเม ินตนเอง โดยมีว ตถ  ประสงค เพ ื่อต  ดตามผลการดำเน นงานตามแผน 
ย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ ่นภายใต แผนพ  ฒนาท องถ ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมี
กำหนด ระยะเวลาในการต ดตามและรายงานผลการด าเน นงานท กๆ ๓  เดอืน (รายไตรมาส) และ ท กๆ ๖  
เดอืน โดยเร ่มต ้งแต ส ้นส  ดโครงการ  เดือน  ต ลาคม  ๒๕๕9 – ก นยายน  ๒๕60   

 
 

ส่วนท  ่ ๑   ข้อม  ลท ่วไป 
1. ช อ่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น องค การบร หารส  วนตำบลหนองแซง 
๒. รายงานผลการด าเน ินงานรายไตรมาส 

(๑) ไตรมาสที่ ๑         (เดือน ต ลาคม – ธ  นวาคม ๒๕60) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒         (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕61) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓         (เดอืน เมษายน – ม ถ  นายน ๒๕61) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔         (เดอืน กรกฎาคม – ก นยายน ๒๕61) 

รายงานผลการด าเน ินงานระยะ ๖ เด  อน 
(๑) เดอืน ต ลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕62 (๒) 
เดอืน เมษายน 2562 – ก นยายน ๒๕62 

 
 
 
 

การติดตามและประเม ินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1 
(แบบอ  ่น ๆ : ตามค  ่ม  อกรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น) 

ส่วนท  ่2 ผลการติดตามผลการด าเน ินงานตามยุทธศาสตร ์การพ ฒนา 
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การวางแผน 
 

     อบต.หนองแซง ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนาท องถ ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บ ญญ ต ไว ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
โดยผ านการมีส วนร วมของประชาชน เช น การจ ดเวทีประชาคม การประช มกรรมการช มชน เพ่ือร บฟังปัญหาและความต องการที่แท จร งของประชาชนในพื้นท่ี ก อนน ามาจ ดท า
โครงการเพื่อ  พ ฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจ ไว ในแผนพ ฒนาท องถ ่น 4 ปี ต อไป    อบต.หนองแซง ได ประกาศใช แผนพ ฒนาท องถ ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อว นที่  31 ต ลาคม  2559   
โดยได ก าหนดโครงการที่จะด าเน นการตามแผนพ ฒนาท องถ ่น   4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพ ฒนาการเกษตรและการตลาด 6 900,000 6 650,200 6 650,200 6 650,200 

การพ ฒนาส งเสร มอาชีพเพ่ือเพ ่มรายได  6 2,250,000 6 1,000,000 6 1,050,000 6 1,050,000 

การพ ฒนาด านการพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม 47 15,875,200 51 16,859,800 51 17,595,400 51 18,403,600 

การพ ฒนาด านการพ ฒนาเมืองและช มชนน าอยู  85 39,270,000 81 50,360,000 81 40,650,000 81 39,370,000 

การพ ฒนาด านการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ
ส ่งแวดล อมเพ่ือการพ ฒนาที่ย ่งยืน 

15 13,250,000 
15 13,250,000 15 13,050,000 15 13,050,000 

การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการที่ดี 11 2,410,000 11 2,410,000 11 2,410,000 11 2,410,000 

รวม 170 73,955,200 170 84,530,000 170 75,405,600 170 74,799,800 
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ส่วนท ่ 5 สรุปรายงานผลการต ิดตามและประเสรุปรายงานผลการ
ติดตามและประเม ินผลแผนพ ฒนาท้องถิ่น 

 รอบเด อน  เมษายน ๒๕๖2 
(ระหว ่างเด  อนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 ถึง ม นาคม พ.ศ. ๒๕๖2) 

 

 
 

                  การว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อม 
 

ในการต ิดตามและประเมินผลแผนพ  ฒนา จะต ้องม การว ิเคราะห ์สภาพแวดล ้อมของท ้องถ่ิน 
ด าเน  นการว  เคราะห  สภาพแวดล  อมท  องถ น่ ในระด  บ หมู  บ  านและท ง้ในเขตองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ และ รวมท ง้
ต าบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตองค  การบร  หารส  วนตำบล ชาวบ  านซ   งม ีปฏ  ส  มพ  นธ ซ ่งก  นและก  นก  บ สภาพแวดล  อม
ภายใต  ส  งคมทีเ่ป  นท ง้ระบบเป  ดมากกวาระบบป  ดในป  จจ  บ  น การว เคราะห  สภาพแวดล  อมเป  นการ ว  เคราะห 
สภาพแวดล  อมท ง้ภายนอกและภายใน โดยผลการว  เคราะห สภาพแวดล  อมม ีด งนี้ 
๑. ผลการว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป  นการตรวจสอบ ประเม  นและกรองป  จจ  ยหร ือข  อม ูลจากสภาพแวดล  อมภายนอกที  ม ีผลกระทบต  อ ท องถ ่น 
เช  น สภาพเศรษฐก  จ เทคโนโลยี การเม ือง กฎหมาย  ส  งคม  ส   งแวดล  อม ว เคราะห  เพ่ือให  เก  ดการบ ูรณาการ 
(integration) ร  วมก  นก  บองค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ หน  วยงานราชการ หร ือร  ฐว สาหก  จ การว เคราะห  สภาพภายนอก
นี้ เป  นการระบ  ถ  งโอกาสและอ ปสรรคทีจ่ะต  องด าเน  นการและแก  ไขป  ญหาทีเ่ก  ดข น้    ซ ่งมี รายละเอ ียดผลการ
ว  เคราะห ด งนี้ 

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 
(1) ผู  บร  หารเอาใจใส  ในการทำงาน ประสานงานก  บหน  วยงานภายนอกทีเ่ก ี่ยวข  องท าให  สามารถ ผล  กด น

นโยบายอย างต อเนื่อง 
(2) กระแสทางส  งคมเกีย่วก  บการค   มครองส  ทธ  ข ้นพ ื้นฐานทางการเม ืองของประชาชน ท าให  

ประชาชนเรียกร องและเข  ามาม ีส วนร วมในการแก ปัญหา 
(3) ระบบข อมูลข าวสาร เทคโนโลย ีทีไ่ร  พรมแดน ท าให  องค  กรปกครองส วน 

ท  องถ ่นร บรู ข  อมูลข าวสารที่รวดเร วเป็นประโยชน ต อการปฏ  บ ต งาน 
(๔) ได ร บการสน  บสน นจากร  ฐบาล เช  น โครงการต าบลละ ๕  ล าน  

หมู บ านละ ๒  แสน (๕) มีศ ูนย ดำรงธรรมระด บอำเภอ  
          1.2  อุปสรรค (T :threat) 

(๑) อยู ไกลจากจ งหว ด ท าให ใช เวลานานในการต ดต อก บจ งหว  ด 
(๒) บร การทางภาคร ฐหลายอย างย งเข  าไม ถ  งเช น การทำบ ตรผ ู พ  การงานทะเบียนและบ ตร 

จุดแข็ง (Strength) 

 1. ต าบลหนองแซงเป็นแหล งผล ตพืชอาหาร/พล งงานทดแทนที่ส าค ญ ได แก  

-  ปลูกม นส าปะหล ง   ปลูก  3  รูปแบบ    พื้นที่     3,600    ไร  
                     -   ปลูกอ อย ปลูก 3 รูปแบบ  พ้ืนที่  15,000  ไร  

          -  ปลูกข าวไร พ นธ  สกลนคร   พื้นที่  1,700  ไร   ผลผล ต   380 กก./ไร  



~ 34 ~ 
 

          -  ปลูกมะม วงน้ าดอกไม สีทองและเบอร  4  พื้นที่  230  ไร     ผลผล ต 1  ต น/ไร  
          -  ปลูก น อยหน าพ นธ  ฝ้าย  75 %  พ นธ  หน ง 25 %   ของคร วเรือน 
          -   เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราม น  80 % บราซ ล 20%     ของคร วเรือน   3  ต ว / คร วเรือน 
          -  เลี้ยงไก พ้ืนเมือง  80 % ของคร วเรือน (20ต ว/คร วเรือน)  ราคา 80 บาท/ต ว 
               2.  ประชาชนมีการรวมกล  มอาชีพ  หลายกล  ม  มีการจ ดต ้งกล  มเป็นสหกรณ และกล  มอาชีพมีควาเข มแข ง
ได แก      1.  กล  มสหกรณ การเกษตรบ านแฮด 
           2.   ศูนย ผล ตพ นธ  ข าวไร   สมาช ก  210  ราย  รายละ 4 ไร   ผล ต 380 ก โลกร ม/ไร  
                  รวม  319,200  ก โลกร ม 
           3.   ศูนย เรียนรู มะม วงส งออก ม.1,ม.2,ม.3,ม.4   จ านวน   20   ราย 
 4.   กล  มทอเสื่อกก  30 % ของคร วเรือน 

                5.  กล  มจ กสาน (พลาสต ก,ไพหญ า,ไผ ) 
                     6.  กล  มปลูกหญ าแฝก  ม.1,ม.7  จ านวน    37  คร วเรือน 

           7.  กล  มเลี้ยงหม อนไหม ท กหมู บ าน บ านละ  35   ราย 
                8.  กล  มข าวกล อง ม.7    จ านวน  11   คน (ท าด วยมือ) 
               9.   กล  ม อสม.     จ านวน    93  ราย 
               10.  กล  มสตรี   จ านวน    900    ราย 

    3.  ต าบลหนองแซง   มีล าห วยม วงไหลผ านบ านหนองแซงหมู  1 หมู  7 และบ านห วยม วงหมู   5    
ระยะทาง   5   ก โลเมตร  และล าห วยภูเหล กไหลผ านบ านขามป้อม หมู  2  บ านหนองแซง หมู  7 และ 
บ านหนองเต า หมู   3    ระยะทาง  10  ก โลเมตร  เป็นแหล งน้ าตามธรรมชาต สามารถน าน้ าข ้นมาเพ่ือการอ ปโภค  บร โภค  
และการเกษตรได     
      4.   ต าบลหนองแซง   มีภูม ประเทศที่สวยงาม  มีป่าไม อ ดมสมบูรณ    

    ได แก   -    ป่าช มชนห นหร อง   เนื้อท่ี  545  ไร    บ านหนองแซง หมู ที่  1 
                  -   ป่าช มชนโคกไม งาม   เนื้อท่ี  225  ไร   บ านขามป้อม หมู ที่  2 
 
5.การแข งข นกีฬาม น มาราธอน  จ ดโดยคณะกรรมการหมู บ านหนองเต า  10 ก โลเมตร 2 ประเภท ชาย/หญ ง  12  ร  น  
(500   ราย)     จ ดการแข งข นเป็นประจ าท กปี 

    6.การทอผ าเกล ดเต าด วยมือ  บ านหนองเต า     จ านวน    35   ราย 
    7.ประเพณีลอยกระทง  เดือน 12   
    8.โรงเรียนในฝัน(สีเขียว) โรงเรียนหนองแซงว ทยาคม,โรงเรียนห วยม วงค ร ราษฎร ร งสรรค ,โรงเรียนขอนส กร ฐ

ราษฎร บ าร ง 
           9. เกษตรกรมีสระน้ าประจ าไร นา  90 % / คร วเรือน 

10.นวดแผนไทยในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจ าต าบลหนองแซง 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. งบประมาณทางด านการพ ฒนามีน อย 
2.เทคโนโลยีไม เพียงพอก บการปฏ บ ต งาน 
3.ขาดผู เชี่ยวชาญเฉพาะด าน 

 4.  ประชาชนย งมีรายได ต่ า 
 5.ขาดตลาดที่เป็นธรรมในการขายผลผล ตและไม มีการประก นราคาผลผล ต 
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 6.เป็นส งคมช มชนชนบทแต ย ง ไม สามารถรวมกล  มก นเพ่ือด าเน นการด านเศรษฐก จ  ของช มชนในรูปของกล  มอาชีพ
อย างเข มแข ง 

7.  สภาพด นในการเกษตรเป็นด นไม อ  มน้ า ท าให ไม สามารถก กเก บน้ าไว ใช ได นาน 
8.  เด กและเยาวชนบางส วนมีพฤต กรรมไม ศ กษาต อระด บที่สูงข ้น 

          9. เยาวชนต ดเกมส ร านอ นเตอร เน ต 
10.  มีช มชนที่ย ายโอนมาจากช มชนเมืองหลายช มชนบร เวณเกาะราชสาม คคีอ น   เป็นเหต แห งการอาจก อให เก ด

ปัญหาด านค ณภาพชีว ตของประชาชน   
11. ผู ปกครองขาดความม ่นใจสถานศ กษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศ กษา   สถาบ นการศ กษาในเมือง 
12.ขาดปัจจ ยในการผล ตทางการเกษตร ต องอาศ ยแหล งน้ าตามธรรมชาต  

 13. เกษตรกรไม มีเอกสารส ทธ ์ครอบครองที่ด น 
 

๑. ผลการติดตามและประเม ินผลแผนยุทธศาสตร ์การพ  ฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
๑.๑ กระบวนการจ ดท าแผนยทุธศาสตร ์การพ ฒนาเป็นไปดว้ยความถ กต้อง สร  ปได ด งนี้ 

(๑)  ต  วบ  งชี้ที่  ๑  :    ข ้นตอนการจ  ดท าแผนย  ทธศาสตร  ได   ๕  คะแนนเต  ม  โดยม ีการ ด าเน นการ
ครบท กข ้นตอน  

(๒) แบบที่ ๑ : การกำก  บการจ  ดทาแผนย  ทธศาสตร  ขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ โดยมี การ
ด าเน นการครบท กข  ้นตอน  

๑.๒ ผลการประเมินค ุณภาพแผน สร  ปได ด งนี้ 
(๑) ต วบ งช ี้ที ่ ๒  :  ค ณภาพแผนย  ทธศาสตร  ได  ๕  คะแนนเต ม  

  (๒)  แบบประเม  นค  ณภาพแผนพ ฒนา :     แนวทางการพ จารณาค  ณภาพแผนย  ทธศาสตร  การ 
พ  ฒนา ได   ๑๐๐ คะแนนเต ม  

๑.๓ ผลการด าเน ินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑) แบบที่ ๒  :  แบบต ดตามผลการด าเน นงานขององค กรปกครองส วนท  องถ น่ตามย  ทธศาสตร  การ

พ  ฒนา) โดยสร ปได ด งนี้ 
 โครงการที่บรรจ  ในแผน        จ านวน  170 โครงการ 
 สามารถด าเน นการได           จ านวน  62 โครงการ 
 ค ดเป็นร อยละ 36.47  ของแผนย ทธศาสตร  

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพ ฒนาท้องถิ่นส ่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
๒.๑ กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป  เป็นไปดว้ยความถ กต้อง สร  ปได ด งนี้ 

(๑)  ต  วบ  งชี้ที่  ๓  :    ข น้ตอนการจ  ดท าแผนพ ฒนาสามปี ได   ๕  คะแนนเต  ม     โดยม ีการ 
ด าเน นการครบท กข ้นตอน  

๒.๒ ผลการประเมินค ุณภาพแผน สร  ปได ด งนี้ 
(๑)  แบบประเม  นค  ณภาพแผน :  แนวทางการพ  จารณาต  ดตามและประเม  นผลโครงการส าหร  บ 

แผนพ ฒนาท องถ ่นสี่ปี   เพ ื่อสอดคล องของย ทธศาสตร  และโครงการ ได  ๙5 คะแนน  
  (๒) ต วบ งช ี้ที่ ๔  : ค ณภาพแผนพ ฒนาท องถ ่นสี่ปี  ได  5 คะแนน 

๒.๓ ผลการด าเน ินการตามแผนพ ฒนาสามป ี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑    :      แบบประเม  นผลการด าเน  นงานขององค  กรปกครองส  วนท  องถ น่ตาม 

ย ทธศาสตร การพ  ฒนา    โดยสร ปได ด งนี้ 
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 โครงการที่บรรจ  ในแผน                  จานวน  170 โครงการ 
 โครงการที่บรรจ  ในข  อบ  ญญ ต            จานวน  62 โครงการ 
 ค ดเป็นร อยละ 36.47  ของแผนพ  ฒนาสามปี 

(๒) ต วบ งช ี้ที ่ ๕  :  การด าเน นโครงการ ได คะแนน   3  คะแนน 
(๓) ผลการต ดตามและประเม นผลด วยระบบ e-plan :  รายงานสร  ปผลการด าเน  นงาน  

ปี๒๕๖1   
 โครงการที่บรรจ  ในแผน        จ านวน  170  โครงการ 
 สามารถด าเน นการได           จ านวน  62  โครงการ 
 ค ดเป็นร อยละ 36.47  ของแผนพ  ฒนาสามปี 

๓. ผลการติดตามและประเม ินผลกระทบหร  อความเส  ยหายท  ่เกิดขึ้น 
๓.๑ ผลกระทบหร อความเส  ยหายจากการดาเน ินโครงการ 

๓.๑ ต วบ งช ี้ที ่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเน นโครงการ ได   ๕  คะแนนเต ม 
เนื่องจากไม  มีผลกระทบในการด าเน นโครงการ  
4. ผลการว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อม 

4.๑ ผลการว ิเคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายนอก 
องค  การบร  หารส  วนตำบลม ีโอกาสในการพ ฒนา ค ือ  ม ีการประสานงานก  นแบบบ ูรณาการ 

ระหว  างหน  วยงานภาคร  ฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ ื้นท่ีในการร  วมค  ดร  วมทำ ร  วมร  บผ  ดชอบและร  วมแก  ไข ป  ญหา
ด  วยก  น ได  ร  บการสน  บสน  นจากร  ฐบาลตามโครงการต  าง ๆ ที  จ  ดสรรให  ก  บหมู  บ  าน  แต  ย  งม ีอ  ปสรรคจาก 
สภาพแวดล  อมภายนอก ค ืออยู  ไกลจากจ  งหว ด บร  การทางภาคร  ฐหลายอย  างย  งเข  าไม  ถ  ง ท าให  ไม  ได  ร  บความ สะดวกใน
การต ดต อก  บจ งหว  ด การพ  ฒนาบร เวณคาบเกี่ยวย  งไม สามารถด าเน นการได  

4.๒ ผลการว ิเคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายใน 
องค  การบร  หารส  วนตำบลม ีจ  ดแข  งในการพ ฒนา ค ือ ประชาชน ผ ู น าหมู  บ  าน ม ีความพร  อมทีจ่ะ 

ให  คว ามร  ว มม ือ ช มช นเข  มแข  งได  ร  บการบร  การสาธารณะด  านโครงสร  างพ ื้นฐานครบถ  ว น  ย  ดย  ดม น่ใน 
ขนบธรรมเน ียมประเพณ ีและว ฒนธรรมท  องถ น่ ม ีส   งแวดล  อมท ี่ดี อากาศบร  ส  ทธ    ไม  ม ีมลพ  ษ แต  ก  ม ีจ  ดอ อน  ค ือ คนใน
ว ยท างาน  คนหน   มสาวอพยพไปหางานท าในเม ืองและต  างประเทศ คร  วเร ือนทีย่ากจนส  วนใหญ  ประชาชน 
ประกอบอาช ีพทางการเกษตรเพียงอย างเดียวทำให ขาดรายได  เป็นต าบลที่อยู ห างไกลจากต  วอำเภอ ข  าวของราคา แพง 
ขาดแหล  งเก  บก กน าเพ่ือการอ  ปโภค บร  โภคและเพ่ือการเกษตรไม  เพยงพอ เนื  องจากแหล  งน  าต้ืนเข  น น  าใต  ด นส  วนใหญ ไม  
สามารถน ามาใช เพื่อการเกษตรได เนื่องจากเป็นน้ าเค ม ไฟฟ  าทีใ่ช ในการเกษตรไม  ท ว่ถ  งการคมนาคม ไปไร นา สวน ค อนข าง
ล าบากโดยเฉพาะในช  วงฤดูฝน น้ าจะท วมข งบร เวณถนน ไม มีสถานบร  การน้ าม  น ในพ ื้นที่ ตลอดจนธ รก  จโรงแรม ร ีสอร  ท 
โรงงานต  าง ๆ ท าให  ไม  ม ีการจ  างงานในพ้ืนทีห่ล  งจากฤด ูกาลเก  บเก ี่ยวแล  ว เสร  จ 
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