
สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติมถึง  

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพ่ิมมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความสําคัญ ๕ ประการคือ 

 ๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคดิใหมๆ เขามาในองคกร  
 ๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
 ๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน  
 ๕) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  

 

 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต 
หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกัน
ขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 

 
ดําเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ



๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปน
ผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความ
เปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบ
ติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่
อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกดิประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่ง
หนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง 
แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือ
โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง
ผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ได
จัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่ง
ประกอบไปดวย แผนพัฒนาทองถิ่น  

 จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
๒๕61 ขอ ๑2 และ ขอ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการ (๑) 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบยีบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน



๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ตําบลบัวใหญ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่
ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอความตองการของประชาชน
หรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเปน
เครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  
เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ ใช โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
๒. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนา
หนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณเพื่อขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่
งบประมาณ 



๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   
ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑ ดังนี้ 

 ๑) ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 ๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการ
ที่จะใหเงินอุดหนุน 

 ๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

 ๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

 ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น   

 กลาวอีกนัยหนึ่ง ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
และนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตางๆ 
ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและ
จะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหหมั้นเพื่อรอ
โอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงค
ที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
๓. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
 ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการทีจ่ะนําไปใชใหเหมาะสม 



๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ๕) เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
 ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 ๗) เพื่อตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
 ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ขอ 11 ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ 11 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

 

 ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   
 

 ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   
 

   ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 (๓) 

   
 



๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศ และตองปดประกาศเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑3 (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 

 
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้  

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕9 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 - คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 ๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ
และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และเปน

หวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในหมูบาน สามารถ

แกไขปญหาที่ เกิดขึ้นไดในหมูบาน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น 

(๔) ความกาวหนา (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา 
 ๔.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลง
น้ําในการเกษตรพอเพียง 

 
   



๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

๔.๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสไดรับ

การดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเปนอยูดีขึ้น  
มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๔.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนนั อบายมุข การทะเลาะวิวาท       
๔.๔ ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๔.๕ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปน

พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น     
๔.๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการ

สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่
ดีงาม และความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
หมูบานไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของหมูบาน ปญหาของประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในหมูบานหรือไม   
(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผล
ไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอหมูบาน ชุมชน สังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกจิ วามีผลกระทบเกิดขึ้น
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 ๕.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ใน

ระดับหมูบานในเขตองคกรปกครองสวน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายใน ดังนี้  



๑๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะห เพื่อให เกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง  
เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

 ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 

 ๕.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม 

 ๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 ๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
 ๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตามและ
ประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที ่๓ ขางตน) 
  (๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ทําการติดตามและประเมินผลเปนรายหกเดือนได ดังนี้ 



๑๑ 
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(๔) เครื่องมือ อนัไดแก   
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งทีใ่ชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ ไดรับจากแผนพัฒนา เปน
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

(๕) กรรมวธิี อันไดแก  
 เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อ
ตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis) 
  ๖.๒ วธิีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา

วิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกร สอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นทีต่รวจสอบ และสอบถามประชาชนในพื้นที ่
 
7. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือ
ที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้   

 ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ 

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  (๒) แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓) ขอมูลในระบบ e-plan 
     



๑๒ 
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 ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
 เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมอืท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
              ตําบลในภาพรวม 
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
              ตําบลในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ 
              บริหารสวนตําบล (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 ๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
 ๒) ทําใหเห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอ
การนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ตางๆ ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอยางไรบาง อาทิ เชน การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบ  
การนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

 ๔) ทําใหทราบถึงขอบกพรองของมาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยู ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลและหาแนวทางแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

 ๕) ทําใหทราบถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของ
แผนงานใหมีความชัดเจน เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

 ๖) ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ของแผนงานมีอะไรบาง 
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 

 
      



๑๓ 
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 ๘) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกัน การ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย 
 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

๑. นายบุญสวย  อยูบุรี  ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญจันทร สมบัติไทย กรรมการ    
๓. นายบุญเรือง  คอกสี  กรรมการ 
๔. นายพรชัย  ทองคํา  กรรมการ 
๕. นายพิชิต  โทนหงษา กรรมการ 
๖. นางรักชนก  กัณหะสุต กรรมการ 
๗. นายมงคล  พงษพันธ กรรมการ 
๘. นายสุภาพ  วงศอํามาตร กรรมการ 
๙. ร.ต.ท.ธนวัฒน รักงามใจ กรรมการ 
๑0. ร.ต.ท.พันทอง แสนคํา  กรรมการ 
๑1. นายชินกฤต  นรมาตร  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

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



๑๔ 
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สวนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร วิสัยทศัน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนวา มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
ประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  
รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนยุทธศาสตร 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่๑๒ เอาไวแลว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒    
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 



๑๕ 
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๒. แผนการบริหารราชการแผนดิน 

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดงันี้ 
  นโยบายที่ ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก     
  นโยบายที่ ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
  นโยบายที่ ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่ ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่ ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

 นโยบายที่ ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่ ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

 นโยบายที่ ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 
๓. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ ๒๕๕๖ และเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณป ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา 
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อ
เตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดย
หลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียด ดังนี ้  
 

 วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 

 วัตถุประสงค  
๑) รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓) ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 

 



๑๖ 
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 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑) การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒) การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓) การลดรายจาย     
๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 

 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๓ : การเติบโตที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ 

ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 
๔. คานิยมหลักของคนไทย   

 คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
 ๒) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
 ๓) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
 ๔) ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
 ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
 ๗) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
 ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 ๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ด ี

 ๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 ๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
 

 

 



๑๗ 
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๕. นโยบายของรัฐบาล   
 ๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้น เพื่อ

เปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลัง
การสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมี
ใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวย
ไทยลวนหมายรักสามัคค.ี..” 

 ๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้ 

๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๕.๓ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาที ่ดังนี้ 

๑.๑) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวย



๑๘ 
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โรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดย
ทันท ีและติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยา
เสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการ
ปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

๒) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี ้

๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกิดหรือ
นาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทําผิด 

๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยง 
๒.๓) กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดที่

ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆ เพราะรับ
ผลประโยชน 

๒.๔) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพื้นที่ของแตละหนวยงาน
พรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒.๕) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลทีไ่ดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ป 
๒.๖) จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตาม

อํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร) ระยะ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ไดจักทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมท้ัง ๔ 
จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ 



๑๙ 
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  จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงได
กําหนดตําแหนงทางยทุธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ  

 ๑) เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒) เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
 ๓) เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขาย

ชายแดน 
 ๔) เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ยุทธศาสตร : ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้     
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๓ : การเติบโตที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ 

ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 
๗. ยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)  
  วิสัยทัศน  “โคราช  เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 

 

  เปาประสงครวม 
๑) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ

มุงสูเมืองที่นาอยู 
๒) พัฒนาสังคมอยางทั่วถึงและยั่งยืน 
๓) พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๔) พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก   
๕) เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเที่ยวสีเขียว 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางและ
กระจายรายไดสูประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สูการเปนเมืองนาอยู 



๒๐ 
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  ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
 
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 ๘.๑ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 

๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๘.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๑) สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมี

คุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔) สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

สงเสริมใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ทุกดาน 

๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๘.๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 

๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔) สงเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูทั้งภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๖) สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนวยและเพื่อ
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 



๒๑ 
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 ๘.๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๑) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อ

เปนผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๓) สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔) สงเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานทองถิ่น เพื่อเตรียม

ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน  
๕) ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกัน

และใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนวยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพื้นที ่
๗) สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมทั้ง

จัดสรางหอเกียรติ  (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมีคณูปการและสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัด
นครราชสีมา  

 ๘.๕ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน(อสม.) 
๒) สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 

๓) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรง โดย
ใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปองกันโรค การใชยาอยางถูกตองการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

 ๘.๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๑) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

๒) กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 ๓) ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๔) ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาจราจร ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
 ๘.๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น
โคราช เพือ่การอนุรักษ สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
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๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓) สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย  
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแต
ระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 ๘.๘ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกิจ หนาที่ ตามที่กฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศ
ตางๆ ในโลก 

๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนให
สะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน ผูรับบริการเปนสําคัญ 

๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในเทศบาล 

๕) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๘.๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ 

๒) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่
เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย 

๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ เพื่อสราง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๔) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  เพื่อเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 

  ๘.๑๐ ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
๒) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน  

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ   
๓)  สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
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9. แผนชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม สนับสนุน ใหทุก
หมูบาน ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  
ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย  
ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้ 
  ๑) แผนทําเอง   
  ๒) แผนขอความรวมมือ   

 ๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได

พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลใหเสนอปญหา ความตองการไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดาน ดังนี้   

 ๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน รางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา หวย หนอง คลอง บึง  
 ๒) ดานบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชน การสื่อสารประชาสัมพันธ การพัฒนาเทคโนโลยี การ

พัฒนาบุคลากร การจัดโครงสรางองคกร ใหมีประสิทธิภาพในการบริการดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ๓) ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร อาชีพตางๆ   
 ๔) ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ปญหายาเสพติด 
 ๕) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
 ๖) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาฝุนละออง    
 ๗) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น การสงเสริมการทองเที่ยว และ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหสามารถใชประโยชนดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ๘)  ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม 
 ๙) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน ติดตั้งกลองวงจรปด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การจัดฝกอบรม อปพร. 
 
๑0. แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เรื่อง การสํารวจ
ขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยให
ความสําคัญกับขอมูลดานการเกษตร เชน ประเภทพืชที่ปลูก ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย    
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เปนตน ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  
โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปญหาใหกับชุมชนเกี่ยวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องคการบริหารสวนตําบลจึงตองประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพื่อใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพื่อองคการบริหารสวนตําบลจะไดนําบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  
ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความตองการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้ง
ขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง ทั้งนี้ใหทองถิ่นอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูลใหครบใน
แผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสํารวจมีดังนี้ 
  สวนที่ ๑ : ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน 
  สวนที่ ๒ : ขอมูลดานการเกษตร 
  สวนที่ ๓ : ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  สวนที่ ๕ : ความตองการในการทําเกษตร และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 
(๒) ดานแหลงน้ําอปุโภคบริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 
1. แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  ๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (vision) 

“สิ่งแวดลอมท่ีดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 

 ๒) พันธกิจการพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (Mission) 
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนละ 
เศรษฐกิจ               
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล               
(3) การปองกันและระงับโรคติดตอในพื้นที่               
(4) การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น               
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ               
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม               
(8) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น    
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 3) จุดมุงหมายในการพัฒนา/เปาสงคขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  1. การพัฒนาและบริการดานคุณภาพพื้นฐานใหมีความสะดวกและเสมอภาค               

2. สงเสริมศักยภาพของประชาชนใหมีทักษะ ความรู มีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม               
4. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน               
5. การรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น               
6. สนับสนุนใหผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ ไดรับบริการขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐ 

อยางเทาเทียม 
7. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา หางไกลจากโรคภัยตางๆ 

 

 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรที ่5 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่ 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตรที่ 8 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที ่9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรที่ 10 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

 

  ๕. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 นายองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมี

สาระสําคัญที่จะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ดังตอไปนี ้

๑) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2) ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
3) ดานการพัฒนาสังคม 
4) ดานการพัฒนาการศึกษา 
5) ดานการพัฒนาการเกษตร 
6) ดานการสาธารณสุข 
7) ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9) ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
10) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

 
 
 
 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สวนที่ ๓  
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อ
สําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนา
ทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหา
คาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
 
๑. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
  เปนเครื่องมือที่ใช วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  
ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในบางแผนงาน
อาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการที่
เกิดขึ้นวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไวหรือไม หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให
ทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน    
 
๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

 ๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม 
สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

 ๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถปุระสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ๒.๓ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีขึ้น 



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนทีเ่ปนธรรม  
 
๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพฒันา 
 ๓.๒ เพื่อใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

 
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

 ๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
 ๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ 
 ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 

 ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน ดังนี้ 
  (1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)   

 ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (๕ คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (๕ คะแนน)    

 (2)  การนําแผนไปปฏิบัติ 
 ตัวบงชี้ที่ 3 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

 

 ๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 2๐ คะแนน    = ดีมาก 
 คะแนน 1๕ ขึ้นไป  = พอใช 
  ต่ํากวา 1๐     = ตองปรับปรุง 

 
 ตัวบงชี้ที ่1 :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 เกณฑตัวชี้วัด :  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได ๕ คะแนน 
- มีการดําเนินการ  ๘ - ๙ ขั้นตอน    ได ๔ คะแนน 
- มีการดําเนินการ  ๖ - ๗ ขั้นตอน   ได ๓ คะแนน 
- มีการดําเนินการไมถึง ๖ ขั้นตอน   ไมไดคะแนน 

 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน คะแนนเต็ม ๕ 



๒๘ 
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ตัวบงชี้ที ่1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คะแนนที่ได  ๕  . 

ลําดับที่ การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 
๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน    
พันธกิจ จุดมุงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบงชี้ที่ 2 :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เกณฑตัวชี้วัด :  มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา       ๑๐๐ คะแนน    ได ๕ คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ - ๙๙ คะแนน  ได ๔ คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ - ๘๙ คะแนน  ได ๓ คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา ๘๐ คะแนน  ไมไดคะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได  ๔  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ 

๙๘ คะแนน ๔ 

 
 
 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและแผนงาน  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได 
         ถูกตอง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป  
         (4 ป)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา 
           จะไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 

 ตัวบงชี้ที ่3         :  การดําเนินโครงการ  
 เกณฑการประเมิน    :  การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐  ได ๕ คะแนน 
- ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐  ได ๔ คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได ๓ คะแนน 
- ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐  ไมไดคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 3  :  การดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได  ๐ . 
การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 181 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 85 49.96 - 
ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖1 

85 ๑๐๐ - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 21 11.60 ๐ 
 

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 
 ตัวบงชี้ที่ 4          :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
 เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ไมมีผลกระทบ   ได ๕ คะแนน 
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ  ได ๔ คะแนน 
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ  ได ๓ คะแนน 
- มีผลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได   ๕   . 

โครงการที่ดําเนินการ จํานวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ดําเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม 25๖1)   

21 ไมมีผลกระทบ ๕ 

 
 ๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 
ลําดับที่ ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ๕ 
2 คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ๔ 
3 การดําเนินโครงการ ๕ ๐ 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 2๐ 1๔ 
 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได 1๔ คะแนน ซึ่งต่ํากวา 1๕ คะแนน คือตอง
ปรับปรุง โดยคะแนนที่มีคานอยคอื ตัวบงชี้ที่ 3 การดําเนินโครงการ ได ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน   
 
 
 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวในแผนพัฒนา   

จึงเห็นควรชวยกันในหลายๆ ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการ ชางผูควบคุมงานตรวจสอบ
ขั้นตอนการดําเนินการกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบความถูกตองตามแบบแปลนการกอสรางที่
กองชางไดออกแบบไว และความสมบูรณ ผลสําเร็จของงานที่ผูรับจางไดสงมอบงาน กองคลังเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณตามโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เนื่องจากในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวน
ตําบล สามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ 6.90 อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจะไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาได และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ : ชื่อ - สกุล ....................................................................ตําแหนง ........................................... 
 
สังกัด : สํานัก/กอง .................................................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ใหใสเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก 
ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบงชี้) ใช ไมใช 

๑ เปนโครงการที่ประชาคมทองถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา   
๓ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
๔ ไดดําเนินโครงการ   
๕ ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๗ กลุมเปาหมายรอยละ ๕๐ ขึ้นไดรับประโยชน   
๘ การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สวนที่ ๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบ ๑ - ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  
ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลอง
กับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  
บัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผล 
แบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สวนที ่๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 และขอ ๑3 ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  
เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan) ซึ่ง
เปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ไดมีการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 
  เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่ง
การของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในระบบ e-plan และไดนําขอมูล
ในระบบ e-plan ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สวนที่  ๖ 
ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสิน 

 
กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล คือจะตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปน 

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ทีเ่ปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น  
เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ําลําคลอง ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis) ดวย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลที่เกิดขึ้น หรือไดดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งกอสราง   
 ๑.๑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
  (1) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บริเวณศาลากลางบาน ถึงบานนายสมบุญ โพยนอก 
  (2) โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนาโรงเรียนบานปาตองทาเนิน หมูที ่1 
  (3) โครงการกอสรางระบบประปาบานโนนพลวงพรอมถังน้ํา หมูที ่2 
  (4) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายชื่นถงึบาน น.ส.พิกุล หมื่นนารินทร 
  (5) โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด บานหวยโจด หมูที ่6 
  (6) โครงการกอสรางถนน คสล.จากหมูบานหนองปรือ เชื่อมตอบานหนองแวงเนินสวัสดิ์ 
  (7) โครงการกอสรางถนน  คสล.รอบสระหนองสะแบง (ตอจากงบป 59) 
  (8) โครงการกอสรางระบบกรองน้ําประปาหมูบาน สระครก หมู 10 
  (9) โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนบานคึมมวง หมู 13 บริเวณที่นานายอวย 
  (10) โครงการกอสรางรองระบายน้ําพรอมฝาปดจากบาน นางมณฑา ถึงบานนายเฉลียว กลาหาญ   
  (11) โครงการกอสรางซุมประตูบานหนองปรือ หมู 5 
  (12) โครงการกอสรางถนน คสล. จากเขตประปาหมูบาน ถึงฝายน้ําลนลําหวยใหญ 
  (13) โครงการกอสรางถนน คสล. บานคึมมวง บริเวณคุมนอยรวมมิตร 
  (14) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ เชื่อมตอบานหนองปรือ 
  (15) โครงการวางทอระบายน้ํา บานปาตอง (คุมกลาง) 
  (16) โครงการวางทอระบายน้ํา บานปาตอง (คุมกลาง) (ชวงที่ 2) 
  (17) โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนฝายทาเนิน บริเวณศาลปูตา และบริเวณคุมหัวสะพาน 
  (18) โครงการกอสรางถนน คสล. สายอั่งเปารีสอรท (ตอจากงบป 60) 
  (19) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลัง รพ.บัวใหญ 
  (20) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางทองลา แกวพรม ถึงบานนายไปล ชาวสวน 
  (21) โครงการกอสรางถนน คสล. (ตอจาก งบป 59) ถึงบานหวยแคน 
  (22) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จากบานนายอุดร เยี่ยมไธสง ถึงบานนายรังสรรค สีปตหา 
  (23) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายสมหมาย ถึงเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ 
  (24) โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน บานน้ําออม หมูที่ 11 
  (25) โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาวัดบานคึมมวง หมูที่ 13 

(26) โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานปาตอง หมูที่ 1 สายบานปาตอง ถงึโรงพยาบาล 



๓๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

       บวัใหญ 
(27) โครงการกอสรางถนน คสล. บานทาเนิน หมูที่ 4 ซอยหลังโรงพยาบาลบัวใหญ 
(28) โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําออม หมูที่ 11 จากบานนายสมหมาย ถึงเขตเทศบาล 
       เมืองบัวใหญ 
(จายขาดเงินสะสม) 

  (1) โครงการซอมสรางฝายลําหวยโจด หมู 4 
  (2) โครงการซอมแซมคันคูดินลําหวยโจด หมูที่ 1 (บริเวณที่นานางฉันทนา มาตรไตร และ 

     บริเวณที่นานายแสวง ชาวสวน) 
  (3) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานหนองตะไก หมูที่ 7 
  (4) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานหวยแคน หมูที ่8 
  (5) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน หมูที่ 10 บริเวณหนา รพ.สต.หัวหนอง 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
  (1) โครงการซอมสรางถนน ลาดยาง สายเทศบาลเมืองบัวใหญ เชื่อมตอบานน้ําออม (ทางไป 

     สุสาน) 
 

 ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดานโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลมีกรรมการในการตรวจรับการจาง และกรรมการในการเปดซองสอบราคา เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทีส่ัญจรไปมาและลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
 
๒. ครุภัณฑ 
 ๒.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  (๑) จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 
  (2) จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
  (3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ซึ่งมีสภาพคงทน การจัดซื้อครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบลมีกรรมการในการตรวจรับ และลงหมายเลขครุภัณฑและปงบประมาณที่จัดซื้อโดยการ
ทําเปนบัญชีครุภัณฑ มีการนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ที่ปรากฏ
ขางตนนั้น มีสภาพสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกต ิ
 
๓. วัสดุ 
 วัสดุที่จําเปนจะตองจัดซื้อเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา 
 ๓.๓  วสัดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ํายาทําความสะอาดพื้น แกวน้ํา 
 ๓.๔  วสัดุกอสราง เชน ทราย สี ตะป ูสังกะสี 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 



๓๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน 
 ๓.7  วสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายไวนิวล   
 ๓.8 วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD หมึกเครื่องปริ๊นเตอร 
 ๓.9 วัสดุการศึกษา เชน ของเลนเด็ก เครือ่งเลนพลาสติก สื่อการศึกษา  
 ๓.๑0 วสัดุกิจการประปา เชน ขอตอ ของอ 
  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุดังกลาว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช
แลวสิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุขององคการบริหารสวนตําบลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมี
ผูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจายวัสดุ วัสดุที่เบกิไดนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่    
 
 

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



๓๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สวนที่  ๗ 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับหมูบาน และตําบล การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดังนี้ 
 
๑. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห ดังนี้ 

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 
(๑) มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมศึกษาอยูในพื้นท่ี 
(๒) มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เชน โครงการละ ๕ ลาน หมูบานละ ๒ แสน 
  (๔) มีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑) บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง เชน การทําบัตรผูพิการ 
 (๒) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณในการบริหารงานในดานตางๆ มีจํานวนจํากัด ไม

เพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึงความตองการที่จะพัฒนาดานตางๆ ใหเจริญควบคูไปพรอมๆ กันได
ในหลายๆ ดาน เมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๓) พื้นที่ในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีพื้นที่และประชากรพอสมควร 
เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการในดานการใชน้ํา ความตองการทางดานแหลงกักเก็บน้ํา ซึ่งทําใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบัวใหญ ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําติดตอกันมาหลายปในชวงฤดูแลง และไมมีแหลงสํารองน้ําที่
เพียงพอท่ีจะกักเก็บน้ําเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง      
 
๒. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปน 
จุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็ง
และจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 
 
 
 



๓๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
2.1 จุดแข็ง  (S = STRENGTH)   
- ดานการบริหารจัดการและความตองการ  ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน 

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 
- บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิอยู 

ในระดับที่พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
- เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูงนัก 
- งบประมารณ  ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูงมาก 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานตามแผนการกระจายอํานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- ประชาชนไดรบประโยชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาก มีศูนยบริการประชาชน   

เจาหนาที่ดานความมั่นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันระดับตําบลในการใหบริการ อํานวยการชวยเหลือ
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการจัดโครงการภายในทีเ่หมาะสม สอดคลองกับภารกิจและชุมชน 
- มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นที่นาทองเที่ยวใหความสนใจ 

 

2.2 จุดออน (W = WEAJBESS) 
- โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินโครงการได 
- มจีํานวนโครงการที่ตองการจํานวนมาก และไมทั่วถึง 
- ประชาชนยังไมสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนยังไมเขาใจ ไมใหความสําคัญถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่น 
- ประชนชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวคอนขางนอย 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการรับผิดชอบรวมมือกันในการบริหาร 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทําอาชีพเสริมไดคอนขางนอยเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยง 

ดานการจําหนายผลิตภัณฑในจังหวัด 
2.3 โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
- รัฐมีการใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ม ี

หนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
- การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 
- ดานผูนําหมูบาน มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา 
 



๔๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
2.4 อุปสรรคหรือขอจํากัด (T = THREAT) 
- งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนไมเพียงพอ การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปน 

งานทีต่องอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการ 

ทํางานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
- การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ 

สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานการเมือง การบริการ เปนงานที่ตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใชดุลพินิจ 
สวนบุคคล จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
คําชี้แจง :  แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น :  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
 

สวนที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ 2561 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 610 34 

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 66 3 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 44 3 

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 29 7 

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 46 4 

๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 24 2 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณแีละกีฬา 

24 2 

8. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20 0 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 21 6 

รวม 884 61 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 และขอ ๑3 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณ ฑการจัดทํ าและประสานแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 
เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพ การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดดําเนินการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ โดยไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 
เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได  
         ถูกตอง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป  
         (4 ป)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา 
           จะไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


