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ส่วนที่  1  บทนำ 

 
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน   (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoringand Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล  ทบทวนและพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  ดังน้ี 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วงหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และขั้นตอนต่าง ๆ  ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  หรือไม่ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล 
วังม่วง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งน้ี  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.  เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ
กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบลวังม่วง  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  29  กำหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4)  
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน 
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังน้ี 
  1.  ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่
กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2.  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ดังน้ี 

  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากน้ันศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นน้ี  คือ  ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ดังน้ัน  แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จำนวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งน้ี  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ  อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
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  2.6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วงโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก  กอง  ฝ่ายต่าง ๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป  ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   
วังม่วง  โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลวังม่วงทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans)  เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ  เป็นต้น  
และหรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ได้ แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อำนาจหน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame)  โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังน้ี 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง   
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  5  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา  โครงการที่ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต  (Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
กำหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ  ที่สำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2)  การสำรวจ  (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
  3.1  การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทำการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี  จะใช้การทดสอบและการวัด  โดยใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview)  ซึ่ ง ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง   (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต (1)  การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2)  การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation)  หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  
บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  3.4 การสำรวจ  (surveys) ในที่น่ีหมายถึง  การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ  ความจำเป็น  ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ  การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างดำเนิน
โครงการ  รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ  แยกเป็น
หัวข้อได ้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ  ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวมวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชงิสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากน้ียังสามารถกำหนดมาตรการต่าง  ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ  ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง
ต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม  งานต่าง ๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 

 

 

 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ส่วนท่ี  2 
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2562 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 15  บ้านท่อหน่ึง  (สายนายทองหยิบ)   
งบประมาณ  415,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13  บ้านคลองมะเกลือ  (สายบ้านนายเพลิน  
แสงแก้ว)  งบประมาณ  197,000  บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3  กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์ 
งบประมาณ  478,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  บ้านง้ิวงาม  (สายบ้านนายบุญชู)   
งบประมาณ  100,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง  (สายกลุ่มบ้านนางฉวี  ถึงบ้านนายจำนงค์)  หมู่ที่  6  บ้าน
ป่าลานหินดาด  งบประมาณ  438,000  บาท 

6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 บ้านคลองกระทิง (กลุ่มบ้านนางกำไล  ใจไว)  
งบประมาณ  288,581.76  บาท 

7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  17  บ้านซับแห้ง  (กลุ่มบ้านนายเสนาะ  ลพนิกร)   
งบประมาณ  438,845.95  บาท 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านซับกระทิง  (กลุ่มบ้านนางอรพิน)   
งบประมาณ  355,502.16  บาท 

9. โครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อเมนใหม่  หมู่ที่  9  บ้านหนองบอน  (กลุ่มบ้านนางสะอ้ิง  แก้ว
มณี  งบประมาณ  68,649.49  บาท 

10. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาโดยวางทอ่เมนใหม่  หมูท่ี่  11  บ้านสวนมะเดื่อ  (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่
ถึงสามแยก)  งบประมาณ  109,000  บาท 

11.  โครงการปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้ำ  (ประปาดื่มได้)  หมู่ที่  9  งบประมาณ  57,245  บาท 
 รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,945,824.36  บาท  
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จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งท่ี  1   
12.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  6  บ้านป่าลานหินดาด  (สายแยกหนองตาห้อย)   

  งบประมาณ  302,000  บาท 
13.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  4  บ้านโป่งตะขบ  (สายอิงดอย)   

  งบประมาณ  440,000  บาท 
14.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  6  (สายท่อสองไปหมู่ที่  9)   
       งบประมาณ  498,000  บาท 
15.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  6  (เส้นบ้านนางทวายถึงบ้านนางบุญธรรม)   

  งบประมาณ  428,000  บาท 
16.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี  หมู่ที่  8  (สายบ้านนายสุวิทย์   

  ท่าช่วย)  งบประมาณ  2,608,000  บาท 
17.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่  11  (สายบ้านลุงหนู)      
       งบประมาณ  499,000  บาท 
18.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  12  (สายหมู่ที ่ 12 ไปทาง 

  หมู่ที่  6)  งบประมาณ  498,000  บาท 
 รวมเป็นเงินงบประมาณ  5,273,000  บาท  
 

จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  2 
19.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 1  บ้านท่าฤทธิ์  (กลุ่มบ้านนายเหลือ  ปราการ)     

  งบประมาณ  493,000  บาท 
20.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ  หมู่ที่  1  บ้านท่าฤทธิ์   
       งบประมาณ  999,000  บาท  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
21.  โครงการวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที ่ 2  บ้านมอดินแดง  (กลุ่มข้างหมู่บ้าน)   

  งบประมาณ  199,000  บาท  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
22.  โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมระบบประปา  กลุ่มบ้านนายหวั่น  พันธุ์สุ  หมู่ที่ 13  

  บ้านคลองมะเกลือ  งบประมาณ  393,500  บาท 

 รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,084,500  บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  10,303,324.36  บาท 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน  และแผนพัฒนา 
     ท้องถิน่สี่ปีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  2,782  บาท 
2.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  งบประมาณ  7,714  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  10,496  บาท 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
 3.1  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

1.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ประจำปี 
     งบประมาณ  2562  งบประมาณ  54,127  บาท 

2.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง    
      งบประมาณ  35,000  บาท 

3.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ  2562   
      งบประมาณ  50,000  บาท   
4.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกวนประยาสารทไทย  ประจำป ี 2562   

งบประมาณ  20,000  บาท 
     5.  โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่  (หมู่บ้านรักษาศีลห้า)   

งบประมาณ  8,750  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  167,877  บาท 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข 
 4.1  แผนงานสาธารณสุข 

1.  โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างจิตสำนึกเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 

งบประมาณ  8,256  บาท 
2.  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  28,451  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  36,707  บาท 
 

 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ   
 งบประมาณ  8,409  บาท 
2.  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง,  

อปพร.อบต.วังม่วง  และจิตอาสาตำบลวังม่วง  ประจำปี  2562  งบประมาณ  20,450  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  28,859  บาท 
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4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.  อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง  ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  70,000  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  70,000  บาท 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.1  แผนงานการศึกษา 

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  18,535  บาท 
2.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย  งบประมาณ  56,360  บาท 
3.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา   
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2” (ข้อมลูเด็ก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561)   
งบประมาณ  391,730  บาท 

4.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3” (ข้อมลูเด็ก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561)   
งบประมาณ  353,830  บาท 

5.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ” (ข้อมลูเด็ก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561)   
งบประมาณ  180,590  บาท 

6.  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
  งบประมาณ  50,000  บาท   

7.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
(สพฐ.)  จำนวน  6  แห่ง  งบประมาณ  1,613,660  บาท   

8.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  งบประมาณ  78,368.15  บาท   
9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  งบประมาณ  149,269  บาท   
10.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง  งบประมาณ  27,815  บาท 
11.  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนำเยาวชนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม   

  งบประมาณ  45,994  บาท 
12.  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  98,953  บาท 
13.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3  หมู่ที่  7 

   งบประมาณ  2,230,000  บาท  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
14.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2  งบประมาณ  30,000  บาท   
   (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  เป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  5,325,104.15  บาท 

 
 
 



 13 

 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
1.  ก่อสร้างสนามฟุตซอล  กว้าง  26  เมตร  ยาว  43  เมตร  หมู่ที่  5  บ้านง้ิวงาม 

  งบประมาณ  2,850,000  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  2,850,000  บาท 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.  โครงการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  15,000  บาท 
2.  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี   

ประจำปี  2562  งบประมาณ  32,100  บาท 
3.  อุดหนุนสำนักงานเทศบาลแสลงพัน ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ 

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (สถานที่กลางที่ว่าการ
อำเภอวังม่วง)  จังหวัดสระบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  45,000  บาท 

4.  โครงการปรับปรุงห้องสุขา  งบประมาณ  100,000  บาท 
5.  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน  งบประมาณ  474,662.91  บาท  
6.  สนับสนุนการเข้ารับในหลักสูตรต่าง ๆ  งบประมาณ  383,000  บาท 

7.  ฝึกอบรมและสัมมนา อบต.วังมวง  งบประมาณ  32,345  บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  19,907.07  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  1,102,014.98  บาท 

 

6.2  แผนงานงบกลาง 
1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ  225,573   บาท 

2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  งบประมาณ  9,580  บาท  
3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  8,935,700  บาท 
4.  เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  2,745,800  บาท 
5.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  47,000  บาท 
6.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)   

งบประมาณ  181,278  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  12,144,931  บาท 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1  แผนงานการเกษตร 
1.  โครงการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองเพาะพันธุ์ต้นลานที่ตำบลวังมว่ง  งบประมาณ  913  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ินตามแผนงาน  913  บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์

1.1  งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. ค่าเก้าอ้ีทำงาน  แบบมีพนักพิงและเบาะที่น่ังหุ้มด้วยหนงัเทียม  จำนวน  2  ตัว 

งบประมาณ  4,000  บาท 
2. ค่าเก้าอ้ีทำงาน  แบบมีพนักพิงและเบาะที่น่ังหุ้มด้วยหนังเทียม  จำนวน  1  ตัว 

งบประมาณ  4,000  บาท 
3. ค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน  มีระบบฟอกอากาศ  เครื่องขนาด  36,000  

บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  46,973  บาท 
4. ค่าตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  (มอก.)  จำนวน  3  หลัง  งบประมาณ  16,500  บาท 
5. ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์  แบบเหล็ก  ขนาด  4  ฟุต  จำนวน  2  ตัว   

งบประมาณ  11,000  บาท 
6. ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  24,000  บาท 
7. ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  แบบกระจก  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ  8,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  114,473  บาท 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
8. ค่าเครื่องสูบน้ำ  (ปั๊มกล่อง)  แบบหมุนขวา  จำนวน  1  ตวั  งบประมาณ  12,840  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  12,840  บาท 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
9. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  

จำนวน  4  ชุด  งบประมาณ  88,000 บาท 
10. ค่าเครื่องสำรองไฟ  ขนาด  800  VA  จำนวน  4  เครื่อง  งบประมาณ  9,600  บาท 
11. ค่าจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  น้ิว  จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  2,800  บาท 
12. เครื่องคอมพวิเตอร์  สำหรับประมวลผล  แบบที่  1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  

จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  22,000  บาท 
13. เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  สี  จำนวน  1  เครื่อง 

งบประมาณ  17,000  บาท 
14. เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จำนวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  5,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  144,400  บาท 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
15. ค่าประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกขยะ  แบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า  10  ลบ.ม.   

งบประมาณ  497,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  497,000  บาท 

 
1.2  งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.  โต๊ะคอมพิวเตอร์  แบบไม้  จำนวน  2  ตัว  งบประมาณ  7,000  บาท 
2.  เก้าอ้ีทำงาน  แบบมีพนักพิงและเบาะที่น่ังหุ้มด้วยหนังเทียม  จำนวน  5  ตัว   
     งบประมาณ  10,000  บาท 
3.  โต๊ะไม้หน้าโฟเมก้า  จำนวน  2  ตัว  งบประมาณ  5,000  บาท 
4.  ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  แบบกระจก  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ  28,800  บาท 
5.  โต๊ะทำงาน  แบบเหล็ก  จำนวน  1  ตัว  งบประมาณ  5,500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  56,300  บาท 
 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6.  รถจักรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี  แบบเกยีร์ธรรมดา  จำนวน  1  คัน   

   งบประมาณ  40,500 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  40,500  บาท 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

7.  เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล  แบบที่  1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)   
     จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  22,000  บาท 

      8.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  AV  จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  2,400  บาท 
      9.  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  น้ิว  จำนวน  2  จอ  งบประมาณ  5,600  บาท 
      10.เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  สี  จำนวน  1  เครื่อง 

         งบประมาณ  17,000  บาท 
    11.เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จำนวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  5,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  52,000  บาท 
 
1.3  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
1. ค่าสายส่งน้ำดับเพลิง  แบบผลิตจากยางสังเคราะห์ชั้นดี  จำนวน  2  ชุด 

งบประมาณ  19,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  19,000  บาท 
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1.4  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.  ค่าตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  แบบกระจก  จำนวน  2  ตู้  งบประมาณ  9,600  บาท 
2. ค่าตู้เก็บเอกสาร  9  ช่อง  จำนวน  6  หลัง  งบประมาณ  21,000  บาท 
3. ตู้เกบ็ของ  9  ช่อง  จำนวน  6  หลัง  งบประมาณ  24,000  บาท 
4. ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  แบบกระจก  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  4,000  บาท 
5. ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  แบบทึบ  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  4,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  62,600  บาท 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล  แบบที่  2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  

น้ิว)  จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  29,900  บาท 
7. ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  สี  จำนวน  1  เครื่อง 

งบประมาณ  15,000  บาท 
8. ค่าเครื่องสำรองไฟ  ขนาด  800 VA  จำนวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  4,800  บาท 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล  แบบที่  1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  

จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  22,000  บาท 
10. เครือ่งสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  2,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  74,200  บาท 
 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
11.แผ่นยางรองพ้ืนสังเคราะห์  งบประมาณ  160,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  160,000  บาท 
 

1.5  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  

19  น้ิว)  จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  29,900  บาท 
2. เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  จำนวน  1  เครื่อง   

งบประมาณ  7,900  บาท   
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800  AV  จำนวน  5  เครื่อง  งบประมาณ  12,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  50,300  บาท 
 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
4. ค่าบำรุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณ  250,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  250,000  บาท 
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1.6  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1.  เครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน  2  เครือ่ง  งบประมาณ  118,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  118,000  บาท 

 
รวมจำนวนทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561 

ถึงเดือน  30  กันยายน  2562  จำนวน  64  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  32,040,226.49  บาท     
ซ่ึงโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้งหมด  195  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  32.82 
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การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ดำเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล /  
8.  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

/  

10.   มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.   มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.   มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.   มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.   มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.   มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 
 
 
 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นดังนี้ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17.99 89.95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.16 94.40 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 61.34 94.37 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.00 90.00 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9.33 93.30 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.67 96.70 

 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.50 90.00 

 3.5 กลยุทธ์   5 4.67 93.40 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.67 93.40 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.83 96.60 

 3.8 แผนงาน  5 5.00 100.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5.00 100.00 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.67 93.40 

รวมคะแนน 100 93.49 93.49 

 
1)  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    ได้คะแนน  17.99  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  89.95  ของคะแนนเต็ม 
  2)  พบว่าการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   
    ได้คะแนน  14.16  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  94.40  ของคะแนนเต็ม 
  3)  พบว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ได้คะแนน  9.00  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  90.00  ของคะแนนเต็ม 
  4)  พบว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    ได้คะแนน  9.33  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  93.30 ของคะแนนเต็ม 
  5)  พบว่ายุทธศาสตร์จังหวัด  ได้คะแนน 9.67 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  96.70  ของคะแนนเต็ม 
  6)  พบว่าวิสัยทัศน์  ได้คะแนน  4.50  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  90.00  ของคะแนนเต็ม 
  7)  พบว่ากลยุทธ์  ได้คะแนน  4.67  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  93.40  ของคะแนนเต็ม 
  8)  พบว่าเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   
    ได้คะแนน  4.67  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  93.40  ของคะแนนเต็ม 
  9)  พบว่าจุดยืนทางยุทธศาสตร์   
    ได้คะแนน  4.83  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  96.60  ของคะแนนเต็ม 
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  10)  พบว่าแผนงาน  ได้คะแนน  5  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของคะแนนเต็ม 
  11)  พบว่าความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   
      ได้คะแนน  5  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของคะแนนเต็ม 
  12)  พบว่าผลผลิต/โครงการ  ได้คะแนน 4.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของคะแนนเต็ม 
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น  เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

20 17.99 89.95  

 1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.33 77.78  

1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกีย่วกบัจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.83 91.67  

1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.83 91.67  

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2.00 100.00  

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศสุัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2.00 100.00  

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2.00 100.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7  ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2.00 100.00  

1.8  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.67 83.33  

1.9  การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ  ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2.33 77.78  

รวม 20 17.99 89.95  
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  1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.16 94.40  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2.00 100.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1.00 100.00  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.83 91.67  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.83 91.67  

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.67 83.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิ
สถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ไดแ้ก ่S-Strength (จดุแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)  
และT-Threat (อุปสรรค) 

2 1.83 91.67  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมตฐิานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวตัถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2.00 100.00  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิตัิในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1.00 100.00  

2.9 ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ผลที่ไดรั้บ/
ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 1.00 100.00  

รวม 15 14.16 94.40  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.00 90.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.33 93.33  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9.67 96.67  

3.4 วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.50 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้ องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.67        93.33  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.67        93.33  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จ ริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.83 96.67  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่
ก ารจั ดท ำโค รงก ารพัฒ น าท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5.00 100.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5.00 100.00  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่ อ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.67 93.33  

รวม 65 61.34 94.37  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.67 86.70 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7.25 72.50 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00 90.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.67 86.70 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.02 90.03 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.67 93.40 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.67 93.40 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.50 90.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.83 96.60 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.67 93.40 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.67 93.40 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.67 93.40 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.17 83.40 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.17 83.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.50 90.00 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 4.17 83.40 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.33 86.60 

รวมคะแนน  100 87.61 87.61 

1)  พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ได้คะแนนสูงสุด  8.67  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.70  ของคะแนนเต็ม   

  2)  พบว่าประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   
    ได้คะแนนสูงสุด  7.25  คะแนนคิดเป็นร้อยละ  72.50  ของคะแนนเต็ม   
  3)  พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการได้คะแนน  9.00  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  90.00  ของ
คะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด   ได้คะแนน  
8.67  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.70  ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
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กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่  ปรากฏตามแบบ  ยท. 01  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม  การโอนงบประมาณเพ่ิม การ
โอนตั้งจ่ายใหม่  จำนวน  64  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  32.82  ของโครงการทั้งหมด  ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จากจำนวนทั้งหมาด  195  โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

  2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็น  ดังน้ี 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจดา้นสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.67 86.67  

รวม 10 8.67 86.67  

 

  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
 

10 

 

5 

 
 

2.58 
 

 
 

51.67 

 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4.67 93.33  

รวม 10 7.25 72.50  
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต่ าง  ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 

 

5 

 
 

4.5 

 
 

90.00 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.5 90.00  

รวม 10 9.00 90.00  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend ห รือ
ห ลั กก ารบู รณ าการ  ( Integration) กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 

5 

 
4.25 

 
85.00 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ าน
การเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4.42 88.33  

รวม 10 8.67 86.70  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.67 93.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clearobjective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.67 93.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชั ด เจ น   ส าม ารถ ระ บุ จ ำน วน เท่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่ ม เป้ าหมาย  พื้ นที่ ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.50 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี โครงการสอดคล้อง
กั บ  (1 ) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2 )  ก า รส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.83 96.67  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.67 93.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำ
น้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดส ร้างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.67 93.33  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4.67 93.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4.17 83.33  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 4.17 83.33  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโป ร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ /เทศบัญญั ติ  เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.50 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการกำหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได้  เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.17 83.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลห รือผลที่ เกิ ด ขึ้ น จ ะต้ อ งเท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.33 86.67  

รวม 60 54.02 90.03  
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ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ 

 

   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นต่อไปน้ี  คือ 

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจำนวนโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจำนวน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ  โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  จำนวน  64  โครงการ  จากท้ังหมด  195  โครงการ   
 
  โดยมีปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง  ดังน้ี 

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  (พ.ศ.  2561 - 2564)   
แผนเพ่ิมเติม  ครั้งที่  1 - 3  และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
แผนเพ่ิมเติม  ครั้ง  1  จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ  หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ  คิดเป็น
ร้อยละ  32.82  และสัดส่วนของการนำงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ  ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ  คิดเป็น
ร้อยละ  33.23  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป  ควรมีการนำโครงการที่จำเป็น
และเร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด  และสามารถ
ดำเนินการได้ตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ควรมีจำนวนโครงการ/
กิจกรรมมากกว่าเดิม  จากโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติ  มีเพียงจำนวน  1  โครงการ  
แต่ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์   มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนมาก  และนำไปสู่การปฏิบัติ  จำนวน  22  โครงการ  ควรมีการกระจายโครงการไปพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

2. จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่ามีโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ  หมู่ที่  1  บ้านท่าฤทธิ์  งบประมาณ  
999,000  บาท  อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา  และโครงการวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่  2  บ้านมอดินแดง  
(กลุ่มข้างหมู่บ้าน)  งบประมาณ  199,000  บาท  อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ 
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3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม  ระบุรายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย  และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

4.  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ   
มีจำนวนโครงการมากเกินไป  ซ่ึงจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2562  ทั้งหมด  195  
โครงการ  นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32.82  

5.  ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป  อย่างน้อยปีละไม่เกิน  2   
ครั้ง 

6.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ตามแผนการ 
ดำเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาไกล้สิ้นปีงบประมาณ 

7.  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เกี่ยวกับการ 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง  เข้าร่วมประชุม  เพ่ือนำประเด็นปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผลนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป 

 

 

 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 



 

 

ภาคผนวก 



 

แบบประเมินผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20  

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  

 3.4 วิสัยทัศน์  5  

 3.5 กลยุทธ์   5  

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  

 3.8 แผนงาน  5  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
          (ลงชื่อ) 

(................................................................... ) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หัวข้อประเด็นการพิจารณา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภมูิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3   

1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกีย่วกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2   

1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพตดิ 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2   

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2   

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศสุัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 

2   

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2   

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2   

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2   

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3   

รวม 20   

   
 



 

 ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1   

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2   

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่าง 
ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

2   

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2   

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิ
สถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก ่ 
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

2   

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมตฐิานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวตัถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2   

 
 
 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1   

2.9 ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ผลที่ไดรั้บ/ผลที่
สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1   

รวม 15   

3 ยุทธศาสตร์    

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ป ระ ช า รั ฐแ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10   

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เช่ื อม โยงกั บ สภ าพ สั งค ม 
เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุท ธศาสต ร์ชาติ  2 0  ปี  แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10   

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบ ริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10   

3.4 วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลถุงึ
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5   



 

. 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5   

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5   

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด  ค่าเป้ าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5   

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5   

รวม 65   

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ) 

(...................................................................) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 

 

 



 

หัวข้อประเด็นการพิจารณา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจดา้นสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 

10 

  

รวม 10   

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
 

 

5 

  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5   

รวม 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต่ าง  ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 

 

5 

  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5   

รวม 10   

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend ห รือ
ห ลั กก ารบู รณ าการ  ( Integration) กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

 

 

5 

  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ าน
การเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

 

 

5 

  

รวม 10   

 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5   

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โ ค ร ง ก า ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เจ น 
(clearobjective) โค รงก ารต้ อ งก ำห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก ารด ำ เนิ น งาน ต้ อ งสอด คล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชั ด เจ น   ส าม ารถ ระ บุ จ ำน วน เท่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่ ม เป้ าหมาย  พื้ นที่ ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้อง
กั บ  (1 ) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2 )  ก า รส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5   

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำ
น้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดส ร้างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโป ร่งใส ในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการกำหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได้  เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลห รือผลที่ เกิ ด ขึ้ น จ ะต้ อ งเท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5   
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โครงการจ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว 

 

 

 

 



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่างหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 7 

 

 
 

 

 
 

 



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่างหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 7 

 

 
 

 

 
 

 



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่างหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 7 

 

 
 

 

 
 

 



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่างหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 7 

 

 
 

 

 
 

 



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่างหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 7 

 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด กว้าง 26 เมตร ยาว 43 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านง้ิวงาม 

 

 
 

 

 
 



 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3 

 

 
 

 

 
 



 

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านนางอรพิน)   
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง (กลุ่มบ้านนางกำไล ใจไว)  
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายเสนาะ  ลพนิกร)  
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน  
(กลุ่มบ้านนางสะอ้ิง แก้วมณี) 

 

 
 

 

 
 



 

โครงการปรับปรุงท่อเมนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ถึงสามแยก) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 15 ขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่  
หมู่ที่ 4 

 

 
 

 

 
 



 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 (สายไปทางสันเขื่อน) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ (สายบ้านนางสุมารี อินทะสร) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (สายบ้านนายเพลิน แสงแก้ว) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านง้ิวงาม (สายวังม่วงเก่า) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านนายสนธยาถึงสันเขื่อน) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว  
(สายบ้านนายสุวิทย์ ท่าช่วย) 

 

 
 

 

 
 



 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายบ้านมอดินแดงไปสายบ้านหนองบอน) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด (สายแยกหนองตาห้อย) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับแน่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน (สายหมู่ 9 ถึงหมู่ 6) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนางฉวีถึงบ้านนายจำนงค์) 
 

 
 

 

 
 

 



 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 9 บ้านหนองบอน 

 

 
 

 

 


