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สวนท่ี 1บทนํา 
------- 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถิ่น  สามารถกํากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาวหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม 
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพ้ืนที่และผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นต้ังรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาวใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ต้ัง
ไวไดอยางดีย่ิง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเร่ืองใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังน้ี 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่นปลัด/สํานักปลัด/กองคลัง/กองชางขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล
ทรายขาวหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือกจํานวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ป
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวเพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
ไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากน้ันศึกษาวา
ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในช้ันน้ี คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังน้ัน แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นตํ่าตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไวแตละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท(Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวหรือผูเกี่ยวของหรือผูมี
อํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีอํานาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแกแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาวเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวซึ่งสามารถ
วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจ
รวมถึงอําเภอหัวไทรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว   หนา 7 

 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไม
เครงครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา
ไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่ น่ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลทรายขาวคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว
เปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคา
เปาหมายกลยุทธแผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอไดดังน้ี 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไม เสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว/ปลัด/สํานัก/กอง ขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว   หนา 8 

 

  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวแตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลทรายขาว 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ซึ่งเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอหัวไทร และแผน
หมูบานตําบลทรายขาว/องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีรายละเอียด ดังน้ี 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหาร   
       2) พันธกิจประกอบดวย 

        พันธกิจที่ 1 พฒันาการเกษตร สงเสริมสนับสนุนใหเกิดอาชีพหลากหลาย
สาขา 

        พันธกิจที่ 2 แกไขปญหาความยากจน เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 
        พันธกิจที่ 3 เพิ่มรายไดจากการประกอบอาชีพ สนับสนุนทุนและปจจัยการ
ผลิต 
      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายที่ 1 เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
       จุดมุงหมายที่ 2 เพ่ือจัดระบบการจราจร คมนาคมมีมาตรฐาน 
       จุดมุงหมายที่ 3 เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
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       จุดมุงหมายที่ 4 เพ่ือบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมสีวนรวมทุกภาคสวน 
       4) วิสัยทัศน  

   “เกษตรสมบูรณ เพ่ิมพูนรายได กระจายการมีสวนรวม เรียนรูเพ่ิมขึ้น  

ครบครันบริการสาธารณะ” 

 

 

 

 

 
 
   
  1.2 แผนพฒันาสี่ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
      แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ. 2561) 
          ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ 33 6,342,000   

ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 27 14,842,000   

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 1,520,000   

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 4 735,000   

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 23 6,092,000   
รวม 96 28,163,000   
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สวนท่ี 3ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเมษายน 
2561 เปนดังน้ี 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 20 20 % 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 15 % 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65 65 % 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 10 10 10 % 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 10 % 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 10 % 
 3.4 วิสัยทัศน  5 5 5 % 
 3.5 กลยุทธ   5 5 5 % 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 5 5 % 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 5 5 % 
 3.8 แผนงาน  5 5 5 % 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 5 5 % 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5 % 

รวมคะแนน  100 100 100 % 
 
  1) พบวาประเด็นที่ 3 ไดคะแนนสูงสุด 65 คะแนน คิดเปนรอยละ 65% ของคะแนนในประเด็นที่ 
3 และคิดเปนรอยละ 65 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
  2) พบวาประเด็นที่ 2 ไดคะแนนตํ่าสุด  15  คะแนน คิดเปนรอยละ 15 % ของคะแนนในประเด็น
ที่ 2 และคิดเปนรอยละ 15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
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  1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวในแตละประเด็นเปน
ดังน้ี 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

ข อ งอ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น ตํ าบ ล
ทรายขาว 

20 20 20  

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ัง
ของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 3  

1 .2 ขอ มูล เกี่ ยวกับด านการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ป ระช าก ร  แ ล ะช ว งอ า ยุ แ ล ะจํ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 2  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 2  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน 
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  
โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 2  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) 

2 2 2  

1 .6  ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศ าสน า  ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

2 2 2  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ํ า  ป า ไ ม  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 2  

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 2 2  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 
ร วม ตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รับ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการ
พัฒ นาท อ ง ถ่ินตาม อํ าน าจหน า ท่ี ขอ ง

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

3 3 3  

รวม 20 20 20  
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  1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 15  
 2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง ยุ ท ธศ าส ต ร จั งห วั ด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
อ งค ก ารบ ริห ารส วน ตํ าบ ลท รายข าว 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ
เชื่ อ ม โย งแผน ยุท ธศ าสต ร ช า ติ  20  ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

2 2 2  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

1 1 1  

2.3 การวิ เคราะหทางสั งคม เชน  ด าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนตน 

2 2 2  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2 2 2  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ่ งท่ี เกิดขึ้น การประดิษฐ ท่ี มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 2  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน
ได แ ก  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness 
(จุ ดอ อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 2  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา 
คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหา 

2 2 2  

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ  ใน
ป งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2561  เช น  ส รุ ป
สถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ 
การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 2  

2 .9  ผล ท่ี ได รับ จ ากการ ดํ า เนิ น งาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชน ผลท่ีไดรับ/
ผลท่ีสําคัญ  ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 1 1  

รวม 15 15 15  
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  1.4 ยุทธศาสตร 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 65 65  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลทรายขาวสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาวและเชื่ อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผน ยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 10  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห งช า ติ    แ ล ะ 
Thailand 4.0 

10 10 10  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 10 10  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาวและสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น 

5 5 5  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวท่ีจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชั ด เจน ในสิ่ ง ท่ี จ ะ ดํ า เนิ น ก ารให บ รรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

5 5 5  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 5  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5 5 5  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้ วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวท่ีมีความชัดเจน 
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 5 5  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่ อม โยงของยุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นท่ี เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 
4.0 แผน พัฒ นาภาค/แผน พัฒ นากลุ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว 

5 5 5  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือ
เปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือ
นําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและ
ครบถวน 

5 5 5  

รวม 65 65 65  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเมษายน 
2561 เปนดังน้ี 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 10 10 

4 แผนงานและยทุธศาสตรการพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 60 60 
 5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ 5 5 5 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 5 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 5 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 5 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถกูตองตามหลักวธิีการงบประมาณ  5 5 5 
 5.11 มกีารกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกบัวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 5 
รวมคะแนน  100 100 100 
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  2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวในแตละประเด็นเปน
ดังน้ี 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 

SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 10 10  

รวม 10 10 10  

   
 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือ
นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการได มีจํานวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ได ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 

5 5 5  

2 .2 วิ เคราะห ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ี กระทบ 
(Impact) โค รงการ ท่ี ดํ า เนิ นการใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 5 5  

รวม 10 10 10  
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  2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มา
ใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม  ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 10 10  

3 .2 วิ เคราะห ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ี กระทบ 
(Impact) โค รงการ ท่ี ดํ า เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 10 10  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว   หนา 21 

 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน
ตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

 
5 

 
5 

 
100 

 

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ  ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพี ยงท องถิ่ น (ด าน
การเกษตรและแหล งน้ํ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 5 100  

รวม 10 10 100  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาวและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวท่ีกําหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเร่ือง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มี วั ตถุ ประสงค ชั ด เจน  (clearobjective) 
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพ ท่ีอยากให เกิ ดขึ้ น ในอนาคตเป น
ทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน  
เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใคร
คื อ กลุ ม เป าห ม ายขอ งโค รงก าร ห าก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าหมายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5 5 100  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน 

5 5 100  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง
ใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ํ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 5 100  

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว   หนา 24 

 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก า ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับ เปลี่ ยน โครงสร าง เศ รษฐกิ จ  ไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 
เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภค
ภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทค โน โล ยี  ค วามคิ ดส ร า งสรรค  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100  

5.7 โครงการสอดคลองกับ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับ
หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได
กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจาก
กันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้นท่ีเปน
ปจจุบัน 

5 5 100  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 5 100  

5.9 งบประมาณ  มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ไดแก  (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 ร ง ใ ส 
(Transparency) 

5 5 100  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบได ใน เชิ งประจักษ               
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่า
กวารอยละหาของการนําไปต้ังงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 5 100  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .11  มีการกํ าหนด ตัวชี้ วัด  (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 
ม ีก า ร กํ า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค ท่ี เกิดท่ีสิ่ งท่ี ได รับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 5 100  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลอง
กับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะตองเท ากับวัตถุประสงคหรือ
ม าก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  ซ่ึ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไป
ได แ ละ มี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจ ง ใน การ
ดํ า เนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 5 100  

รวม 65 65 100  
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  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณพ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2 วันที ่1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการ อบต.ยิ้มเคล่ือนที ่ 40,000      
2 โครงการจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม 40,000      
3 โครงการประชาคมเพื่อการจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
40,000      

4 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน 16,500      
5 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ล้ินชัก  7,900      
6 อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนา

ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสาร 
12,000      

7 อุดหนุนสวนราชการอําเภอหัวไทร 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ  

15,000      

8 อุดหนุนอําเภอ จัดงานวันปยะมหาราช 2,500      
9 จัดซื้อรถจกัรยานยนต  38,000      
10 จัดซื้อคอมพิวเตอร เครือ่งสํารองไป 21,000      

 รวม   
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    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการลดอุบตัิเหตทุางถนน 60,000      
2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  

อปพร. 
100,000      

 รวม   

   
    2.3  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการวัดเด็กแหงชาต ิ 130,000      
2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
145,200      

3 อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียน สพฐ 2,978,800      
 รวม   
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  2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการปรับปรุงสถานที่ทําการ อบต. 318,330      
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        

 รวม   
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สวนท่ี 4สรปุผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
    1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1.................................................. 
    1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2.................................................. 
    1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 2.................................................. 
   ฯลฯ 
   ....อธิบายความสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร วาสําเร็จอยางไร แสดงใหเห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ดําเนินการไดจริงและไมสามารถดําเนินการได....  
   .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เปาหมาย........................................................... 
    1.2.2 เปาหมาย........................................................... 
    1.2.3 เปาหมาย........................................................... 
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุมเปาหมายที่เหมือนกัน สอดคลองกัน คลายกัน เพ่ืออธิบายที่ดําเนินการไดจริงและไม
สามารถดําเนินการได.... 
   ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
    ….อธิบายความสําเร็จในโครงการพัฒนาทองถิ่นวาสําเร็จอยางไร แสดงใหเห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ  เพ่ืออธิบายที่ดําเนินการไดจริงและไมสามารถดําเนินการได.... 
    ……............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
   ….มีองคประกอบ ความสัมพันธของ Demand/Supplyเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
โครงการที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได การสรางรายได การใชอุปสงค(Demand) อุปทาน (Supply) 
Over Supply มาเปนประเด็นวิเคราะห เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเปนขอสําคัญในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นในสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมไดอยางลงตัวในยุคปจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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   ….อธิบายใหเปนถึง Global การเปนGlobal ในการพัฒนาทองถิ่นก็คือโลกเปน โลกาภิบาลเปน
สากลGlobalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตนLocalization ที่ เกิดผลจริงใน
ทองถิ่นนําไปสู Global 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายใหเปน Trend อันเปนแนวโนม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทยคนในทองถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรอืการโนมเอียงที่จะทํา ปฏิบัติจนเปนที่นิยม…. 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.4 ผลสําเรจ็ที่วัดได 
    ....อธิบายความสําเร็จที่เกิดจากตัวช้ีวัด แสดงตัวช้ีวัด(Key  Performance  Indicators  : 
KPIs)ที่วัดไดจริง ไมจริงในโครงการพัฒนาทองถิ่น วาสําเร็จอยางไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   
2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเปนขอ ๆ และการเสนอน้ันควรแยกออกเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การ
เสนอปญหาในการพัฒนาทองถิ่น ไมควรเสนอวามีงบประมาณไมเพียงพอ เพราะจะก่ีป ก่ีเดือน รอยๆ ป      ก็มี
งบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากประเทศเราเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศยากจน กําลังพัฒนาประเทศ   จึง
ตองใชงบประมาณอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด...จึงควรนําเสนอในมิติดานการพัฒนาทองถิ่นที่ไม
เกี่ยวของกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู แตถาโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธกันซึ่งจะทําใหเงินหรือ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกตัดทอน ลดลง นอยลง หรือหนวยงานอ่ืนมาใช ขอใชเงินหรือ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ควรนําเสนอเปนเรื่อง ๆ หรือเปนประเด็น ๆ ใหชัดเจน พรอมเสนอ
แนวทางการแกไข.... 
  ….นําขอ 1.3 มาประกอบขอเสนอแนะดวย....(1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ทองถิ่น) 
  ........................................................................................................................................................... 
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