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สวนที่ 1   

บทนํา 

------- 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    

ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล 

ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหมหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม 

รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมตรวจสอบ

ดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา

อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให

ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ปลัด/ ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผู

มีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมใน

สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลคลองใหม 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ

ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ

เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
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ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี

ข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหมใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ

ดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและ

ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีต้ัง

ไวไดอยางดียิ่ง 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว

วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ

เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ซ่ึงจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       

และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก

ระดับขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน

ตําบลคลองใหมหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  

  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  

  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   

  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  

  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน

คัดเลือก จํานวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน สี่ป

โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี

กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร

และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี

วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
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ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา

ผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 

มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ี

ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม

แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน

ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ

ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ

ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แต

ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 

Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ

ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ

ก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน

เปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม หรือผูเก่ียวของหรือผูมี

อํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป 

ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
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  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มี

อํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลอง

ใหม โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

 

ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ

พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด

สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน

ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในตําบลคลอง

ใหม อบต.คลองใหม ทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาวและตอง

ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน

รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนํา

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ

สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหม อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา

ทุกครั้ง 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลคลอง

ใหม 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู

จริงในองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก

รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก

ปงบประมาณท่ีผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง

ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ซ่ึง

สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 

(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด

เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจ
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รวมถึงอําเภอสามพราน และจังหวัดนครปฐม ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา

ทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม

ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 

    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต

(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี

สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 

พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน โครงการ

ขยายผิวจราจรไหลทางถนนสายบานนายเท่ียง ทองพรรณ หมูท่ี 2 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการฝกอบรมรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน

การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ

สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-

formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ
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การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          

ไมเครงครัดในข้ันตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ

สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา

ไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก

ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลคลองใหม/องคการบริหารสวนตําบล

คลองใหมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จะมีการบันทึกการ

สํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 

คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

5. ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน

หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ

ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 

ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ

เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
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  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน /ปลัด/ ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหมสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ

ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม แตละคน แตละสํานัก/

กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลคลองใหม/องคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหม 
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สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม เปนแผนยุทธศาสตรท่ี

กําหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2557-2560 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม ท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงแสดงถึง

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน  และแผน

ชุมชนตําบลคลองใหม  

     1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลคลองใหม มีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

        ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

        ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

        ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 

        ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

        ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

       2) พันธกิจ ประกอบดวย 

        พันธกิจท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        พันธกิจท่ี 2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 พันธกิจท่ี 3      อนุรักษฟนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และทํานุบํารุงศาสนา 

        พันธกิจท่ี 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของชีวิต 

        พันธกิจท่ี 5       เพ่ิมรายได  ลดรายจายและขยายโอกาสสูชุมชน 

        พันธกิจท่ี 6 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

 พันธกิจท่ี 7 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีและได

มาตรฐาน 

       พันธกิจท่ี 8 อนุรักษ  ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

       พันธกิจท่ี 9 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 11 

        พันธกิจท่ี 10 สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและชุมชน 

        พันธกิจท่ี 11 พัฒนาระบบการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 

       จุดมุงหมายท่ี 1 ประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบอยางท่ัวถึง  เสมอ

ภาค  และมีคุณภาพ  มีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษ  ทํานุบํารุงและสืบสานประเพณี  ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมี

ความสุข  เปนธรรมและเสมอภาค       

       จุดมุงหมายท่ี 2 ประชาชนมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตมีคุณภาพและยั่งยืน  

ผลิตภัณฑสินคามีคุณภาพ  หมูบาน/ชุมชนมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  ประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต  แหลงทองเท่ียวและภาคบริการ  มีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ 

       จุดมุงหมายท่ี 3   ทรัพยากรธรรมชาติไดรับอนุรักษ  ฟนฟู  เพ่ือใหประชาชน

สามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด  มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  ในหมูบาน/ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยประชาชนมีสวนรวม 

       จุดมุงหมายท่ี 4      ประชาชน/ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

       จุดมุงหมายท่ี 5      สรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 

       จุดมุงหมายท่ี 6     เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ใหสามารถบริการ

ประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง โดยยึดหลักการบริการจัดการบานเมืองท่ีดี        

       4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1.กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  คู  คลอง  เข่ือน 

สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2.พัฒนาระบบไฟฟา  ประปาและระบบจราจร      

        แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1.สงเสริมอาชีพ  และฝกอาชีพใหกับประชาชน 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2.สงเสริมสนับสนุนการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือบริโภค 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1สงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 สงเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3.ปองกัน แกไข และตอตานยาเสพติด 

        แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4. สงเสริม งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.5.รักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2.สนับสนุน  อนุรักษ  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2.สงเสริมสนับสนุน เฝาระวัง และปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช และ

อาคารสถานท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

       5) วิสัยทัศน  

 “อบต.คลองใหมกาวหนา การศึกษากาวไกล บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพ” 

   

     1.2.1 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ. 2561) 

        ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

64 82,130,000   

 แผนงานเคหะและชุมชน 23 12,940,000   

รวม     
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    1.3  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

     1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   

        เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการจริง 

       1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557       

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

     

รวม    

 

        2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

     

รวม    

        3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559       

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

     

รวม    

        4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560       

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

     

รวม    
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       5) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง 

     

รวม    

 

 

     1.3.2 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

       เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไดดําเนินการจริง 

      1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       

       

       

รวม    
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        2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       

       

       

รวม    

 

        3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       

       

       

รวม    

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 16 

 

        4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       

       

       

รวม    

 

        5) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       

       

       

รวม    
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        5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการและไดดําเนินการจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560     

ยุทธศาสตร โครงการที่ไมไดดําเนินการ โครงการที่ไดดําเนินการจริง 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

 จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน 

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

โครง 

การ 

จํานวน

เงิน 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม                 
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    1.3.3 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ดําเนินการจริง 

(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมาย  

ที่ไดจริงหรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

     

     

     

     

รวม   

 

    1.3.4 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ดําเนินการจริง 

(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมาย  

ที่ไดจริงหรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริง 

หรือสิ่งที่เกิดข้ึนจากเปาหมาย 

ที่ประชาชนไดรับ 

      

      

      

      

รวม    
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    1.4 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

     1.4.1 ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 

ผลที่ไดรับจริง 

หรือผลที่สําคัญ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

      

      

      

      

รวม    

 

     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 

ผลที่ไดรับจริง 

หรือผลที่สําคัญ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลกระทบ 

       

       

       

       

รวม     
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    1.5 ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

     1.5.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับ โครงการพัฒนา ปญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแกไข ความเห็นของผูบริหาร 

     

     
 

     1.5.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับ โครงการพัฒนา ปญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแกไข ความเห็นของผูบริหาร 

     

     
 

     1.5.3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับ โครงการพัฒนา ปญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแกไข ความเห็นของผูบริหาร 

     

     
 

     1.5.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ โครงการพัฒนา ปญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแกไข ความเห็นของผูบริหาร 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1  เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม เชน 

     1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตร............................................สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี.......................................ซ่ึงกําหนดใหองคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหม ดําเนินการในเรื่อง...........................................ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด............และ

จังหวัดนครปฐม  ท่ีไดกําหนดเปนเปาประสงควา................................ตามยุทธศาสตรท่ี..............................ซ่ึง

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดกําหนดใหยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม สอดคลอง

เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฏตามยุทธศาสตรท่ี............................. 

      2)..................................................................................................... 

      3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ............................................ 

      4) ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม.................................................. 

      5) ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม........................................... 

      6) ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา........................................... 

      7) ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดลอม......................................... 

ฯลฯ 

    2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

      ......ใหเขียนความสัมพันธ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจนนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเปนภาพรวมหรือองครวม........เชน 

      1)  อ ง ค ก า รบ ริ ห า รส ว นตํ า บลคลอ ง ใหม  ไ ด กํ า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น ไ ว ว า

... ... . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ินในดาน

...................................และ......................เห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตร................................โดยกําหนด

โครงการ..................จํานวน...........ปรากฏในแผนงาน....................และพบวาจํานวนโครงการ....................

โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ...............ของโครงการท่ี

ดําเนินการจริงท้ังหมด 

      2) .............................................................................................................................. 

ฯลฯ 

    2.1.3 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
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      1) วิสัยทัศน  

  “อบต.คลองใหมกาวหนา การศึกษากาวไกล บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม 

สงเสริมสุขภาพ” 

      2) ยุทธศาสตร 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

      3) เปาประสงค 

      …….เปนการอธิบายเปาประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาสอดคลองกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและจําดําเนินการจริงในทองถ่ิน ความชัดเจนของเปาหมาย จําเพาะเจาะจง........ 

      4) ตัวชี้วัด  

      …….เปนการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ไดถูกตองตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรและ

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีดําเนินการจริงในทองถ่ิน........ 

      5) คาเปาหมาย 

      …….เปนการอธิบายคาเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกรอบ

ระยะเวลาดําเนินการเทาไหร ก่ีครั้ง หรือรอยละ หรือความกวาง ยาว กลุม องคกรตาง ๆ เปนตนท่ีเกิดข้ึนจริง

และจําดําเนินการจริงในทองถ่ิน........ 

      6) กลยุทธ 

      …….เปนการอธิบายกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาจะขับเคลื่อน

วิสัยทัศนไดสําเร็จอยางไรหรือยุทธศาสตรจะสําเร็จไดอยางไรท่ีดําเนินการจริงในทองถ่ิน........ 

      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  

     …….เปนการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาจะมี

ความมุงม่ัน ตั้งม่ันเรื่องการพัฒนาทองถ่ินในเรื่องใดท่ีจําเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของทองถ่ิน             

ท่ีดําเนินการจริงในทองถ่ิน........ 

      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

     …….เปนการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท้ังหมด ผลแหงความสําเร็จนั้นคืออะไร สอดคลองหรือตรงกับสิ่งท่ีกําหนดหรือวางแผนไวหรือไม 

อยางไร........ 

 

    2.1.5 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
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      ……เปนการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแผนผังยุทธศาสตร 

รายละเอียดยุทธศาสตร มาประกอบในการอธิบายดวย...... 

      1) SWOT Analysis 

   การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปจจัยและ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน

เศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหม่ 

ปจจัยภายใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 

1. มีพ้ืนท่ีท่ีเปนชุมชนเมืองใกลกรุงเทพฯ มีเสนทาง

สายหลักผานลงภาคใต 

2. มีพ้ืนท่ีราบลุมอุดมสมบูรณ มีแมน้ํา ลําคลองไหล

ผาน 

3. มีถนนเพชรเกษมผานกลางในพ้ืนท่ี การคมนาคม

สะดวก และการขนสงสินคาไดรวดเร็ว  

4. ประชาชนมีการตื่นตัวตอขอมูลขาวสารใหมๆ มี

ความสนใจการเมือง การปกครอง 

5. เปนองคกรท่ีมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน

การปฏิบัติงานคอนขางทันสมัย 

6. ผูนําชุมชนใหความรวมมือ และมีสวนรวมดาน

บริหารจัดการชุมชน 

 

 

1. เปนพ้ืนท่ีท่ีประชากรอยูอาศัยอยางหนาแนน 

ยากแกการบริหารจัดการ เพราะประชากรแฝงอยู

จํานวนมาก 

2. งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมีจํากัด 

3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไมครอบคลุม ไมเอ้ือตอ

การปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรในองคกรยังไมไดรับการฝกอบรมอยาง

ท่ัวถึง เพ่ือนําองคความรูมาพัฒนาทองถ่ิน 

5. องคกรขาดการประชาสัมพันธ และทําความ

เขาใจกับประชาชนไมท่ัวถึง 

6. ประชาชนใหความสนใจในการมีสวนรวมนอย 

7. มีพ้ืนท่ีตั้งหนวยงานท่ีคับแคบ โอกาสท่ีจะขยาย

เปนเทศบาลตําบล ตองหาพ้ืนท่ีรองรับการขยาย

องคกรแหงใหม 

 

 

 

 

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหม่ 

ปจจัยภายนอก                                                                   
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โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเสนทางการคมนาคมในการเดินทางและการ

ขนสงสินคาสะดวก และรวดเร็ว 

2. ถนนเพชรเกษมเปนถนนสายหลักท่ีผานกลาง

พ้ืนท่ี อยูใกลกรุงเทพฯ และเปนเสนทางลงสูภาคใต 

และภาคตะวันตกอีกหลายจังหวัด 

3. ประชาชนมีความรู และตื่นตัวตอขอมูลขาวสาร

ใหมๆ ใหความรวมมือในการเลือกตั้ง 

4.  มีการรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ 

ในการสงเสริมและสนับสนุนชุมชน 

 

1. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีจะนํามาใชประโยชนมี

ราคาสูง 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการ

ใหบริการประชาชนยังไมเปนไปตามจุดมุงหมาย 

3. นโยบายของรัฐไมตอเนื่อง สงผลกระทบตอการ

บริหารงานในพ้ืนท่ี 

4. เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําไหลผาน ฤดูฝนน้ําทวม

ขังในพ้ืนท่ี 

5. สินคา OTOP ในชุมชนมีชองทางจําหนายนอย 

6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไมถ่ัวถึงในบางครั้ง 

7. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารทองถ่ิน 

      2) Demand Analysis (Demand & Supply)    

      ………..เปนการอธิบาย การวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามท่ีไดกําหนดไว และเปนการกําหนดท่ีเปนจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีไมไดดําเนินการ ไมตอง 

      ………..มีองคประกอบ ความสัมพันธของ Demand/Supply เม่ือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได การสรางรายได การใชอุปสงค (Demand) 

อุปทาน (Supply) Over Supply มาเปนประเด็นวิเคราะห เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเปนขอสําคัญในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในสรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมไดอยางลงตัวในยุคปจจุบัน.... 

อธิบาย.......... 

      ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

      3) Global Demand  

      ………..เปนการอธิบาย การวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามท่ีไดกําหนดไว และเปนการกําหนดท่ีเปนจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีไมไดดําเนินการ ไมตอง 

      ……..….อธิบายถึง Global การเปน Global ในการพัฒนาทองถ่ินก็คือโลกเปน โลกาภิบาล

เปนสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน Localization     ท่ีเกิดผลจริงในทองถ่ิน

นําไปสู Global …. 

อธิบาย.......... 

      ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 

      4) Trend  
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      ………..เปนการอธิบาย การวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามท่ีไดกําหนดไว และเปนการกําหนดท่ีเปนจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีไมไดดําเนินการ ไมตอง 

      ...........อธิบาย Trend Trend  อันเปนแนวโนม แนวทางท่ีจะเกิดข้ึน สมัยนิยมของคนไทย 

คนในทองถ่ินจะเกิดการพัฒนาหรือการโนมเอียงท่ีจะทํา ปฏิบัติจนเปนท่ีนิยม…. 

อธิบาย.......... 

      ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

      5) Integration 

       ………..เปนการอธิบาย การวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามท่ีไดกําหนดไว และเปนการกําหนดท่ีเปนจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีไมไดดําเนินการ ไมตอง

อธิบาย..........  

      ………….อธิบาย Integration การรวมเขาเปนอันหนึ่ ง อันเดียวกัน การผสม

กลมกลืนของแผน กระบวนการ ขอมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี ่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ 

ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงค ที่สําคัญของการพัฒนาทองถิ่น จะสําเร็จไดเมื่อ

องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการการดําเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ ทําให

เปนหนวย เปนกอน เปนตัว เปนจํานวนเต็มหรือสมบูรณข้ึน.... 

      ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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     2.1.6 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/

กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

        

        

        

        

        

        

        

 รวม   

    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดําเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกําหนดไว จํานวน................โครงการ จากจํานวนโครงการ

ท้ังหมด...................โครงการ 

     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน.................โครงการ ดําเนินการจริง...................โครงการ หรือคิดเปนรอยละ............ของ

จํานวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 

     3) จํานวนยุทศาสตรท่ีไมสามารถดําเนินการได....................(ระบุชื่อยุทธศาสตร/จํานวนโครงการ งบประมาณ รอยละ...ฯลฯ) 
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   2.2  เดือนเมษายน 2561-30 กันยายน 2561 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  3.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

   3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดําเนินการจริง 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

       

รวม       

 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร ใหลงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ยุทธศาสตร อาจจะมหีลายดาน หลายแผนงาน ก็ได และหนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุนมีหลาย 

   หนวยงานตามความเปนจริงได   

  2.  ดาน ใหลงดาน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชน 

   และสังคม เปนตน   

  3.  แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงาน 

   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน 
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    3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 

        

        

รวม   

 

    3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล  เปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

         

         

         

รวม   
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    3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ขอประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แบบ ผ.03) 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 

        

        

รวม   

 

    3.1.5 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ขอประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม  (แบบ ผ.04)   

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงานท่ี

ขอประสาน 

 

        

        

รวม   

(3.1.4 ใชสําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัด)  
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    3.1.6 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม (แบบ ผ.05) 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 

        

        

รวม   

  

    3.1.7 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ (แบบ ผ.06)  

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายที่

ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

        

        

รวม   
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    3.1.8 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ดําเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.06) 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการ

จริง (ผลผลติของ

ครุภณัฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

         

         

         

รวม   
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   3.2  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

     3.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

    3.2.2 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   

    3.2.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องคกรประชาชน องคกรการกุศล  เปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  

    3.2.4 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ ผ.03) 

    3.2.5 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดของ

องคการบริหารสวนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)  

    3.2.6 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 

    3.2.7 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ (แบบ ผ.06)  

    3.2.8 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.06) 
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สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 31

ตุลาคม 2560 เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

20 18.80 94 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14.40 96 

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 57.30 88.15 

 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 10 9.40 94 

 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 9.70 98 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9.80 98 

 3.4 วิสัยทัศน       5 4.70 94 

 3.5 กลยุทธ        5 4.80 96 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.60 92 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.80 96 

 3.8 แผนงาน       5 4.70 94 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4.80 96 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.90 98 

รวมคะแนน  100 93.00 93 
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  1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ในแตละประเด็นเปน

ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

20 18.80   

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง

ของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  

ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม 

ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.90   

1 .2 ขอมูล เ ก่ียวกับดานการเมือง/การ

ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  

ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน

ประชากร  และช ว งอ ายุ แ ล ะจํ า น วน

ประชากร ฯลฯ 

2 1.90   

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 

การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2   

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน 

การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  

โทรศัพท ฯลฯ 

2 2   

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ

บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร

และแหลงนํ้า) 

2 2   

1 . 6  ข อมู ล เ ก่ี ยว กับศาสนา  ประ เพณี 

วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา

ถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอ่ืน ๆ 

2 2   
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

นํ้ า  ป า ไ ม  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.80   

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 

จปฐ. 

2 1.60   

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 

วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม

ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 

ร วมตั ดสิน ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วมรั บ

ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการ

พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม 

3 2.60   

รวม 20 18.80   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
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  1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14.40   

 2.1 การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อ ด คล อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร จั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมนโยบาย

ของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยง

แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0  

2 1.80   

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ

บังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา

ทองถ่ิน 

1 0.90   

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 1.90   

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน

รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม

อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2 2   

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว 

ธ ร ร ม ช า ติ ต า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี

มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 1.70   
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน

ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

2 2   

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการ

ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา 

คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ

ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ

แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ

แกไขปญหา 

2 1.80   

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี

ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป

สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ 

การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

2 1.20   

2 .9  ผล ท่ี ได รั บจากการดํ า เ นินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลท่ี

ไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา

อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการ

แกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1.10   

รวม 15 14.40   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 57.30   

 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม ส อ ดค ล อ ง กั บ ส ภ าพ สั ง ค ม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหม  และเ ช่ือมโยงหลัก

ประชารัฐ     แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

และ Thailand 4.0 

10 9.40   

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเ ช่ือมโยงกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ    แล ะ 

Thailand 4.0 

10 9.70   

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป และ Thailand 4.0 

10 9.80   

3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมตองการจะ

เปนหรือบรรลุ ถึ งอนาคตอย า ง ชัด เจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม และสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

5 4.70   
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง

ท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหมท่ีจะนําไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ

ชัด เจนในสิ่ ง ท่ี จ ะดํ า เ นินการ ให บรรลุ

วิสัยทัศนน้ัน 

5 4.80   

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี

ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี

จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.60   

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม ซึ่ ง เ กิดจาก

ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ

ทางยุทธศาสตร 

5 4.80   

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน

อนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม ท่ีมีความชัดเจน 

นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและ

ความเช่ือมโยงดังกลาว 

5 4.70   

   

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 41 

 

 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร ใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 

4.0 แผน พัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม 

5 4.80   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือ

เปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอัน

เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือ

นําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและ

ครบถวน 

5 4.90   

รวม 100 93.00   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี..31.....

ตุลาคม 2560 เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10  

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  

10 9  

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงคุณภาพ  

10 9  

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9  

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 59  

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  

 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5  

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  

5 3  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5  

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

5 3  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4  

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

5 3  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4  

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5  

 5.13 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5  

 5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับแบบ ยท. 03และ 

แบบ ยท. 04 

5 3  

รวมคะแนน  100 96  
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  2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมในแตละประเด็นเปน

ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 

SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ี

มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย

การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 10   

รวม 10 10   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา 
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  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือ

นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด

จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ

ผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมาย

เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี

ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ

อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

 

10 9   

2.2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ 

( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น        

เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 การประ เ มินผลการนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ 

มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  ตรง

ตอความตองการของประชาชนหรือไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน

พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม

วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 9 

 

 

  

3.2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ 

( Impact)  โครงการ ท่ีดํ า เ นินการในเ ชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10    

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 46 

 

 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน

ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จน

นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย

ใช SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรือ

หลั กการ บู รณาการ  ( Integration)  กับ

องค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน ท่ี มี พ้ื น ท่ี

ติดตอกัน 

10 9   

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  

ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   

หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน       

(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local  Sufficiency  

Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 9   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65 59   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหมและดําเนินการเพ่ือให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหมท่ีกําหนดไว ช่ือ

โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน

อนาคต 

5 5   

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ

โครงการ 

มี วัตถุประสงค ชัดเจน (clear objective) 

โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง

กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได

ชัดเจน มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5   

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากให เ กิด ข้ึนในอนาคตเปน

ทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  

สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  

พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน

อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร

คื อกลุ ม เป าหมายของ โครงการ  หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป

ว า ใครคื อกลุ ม เป าหมายหลัก  ใครคื อ

กลุมเปาหมายรอง 

5 5   
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 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 

การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

5 5   

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) 

การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การ

รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 3   
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 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ

ปรับ เปลี่ ยนโครงสร าง เศรษฐกิจ  ไปสู 

Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 

เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภค

ภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน

จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ว ย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี  ความคิดสร างสรรค  และ

นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ

ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 

ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4   

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับ

หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได

กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจาก

กันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตอง

เปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกัน

กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปน

ปจจุบัน 

5 4   
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 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความ

พอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม

ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 

เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร

และแหลงนํ้า) (LSEP) 

5 3   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง

หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ

ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ

ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 

(Transparency) 

5 5   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให

สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา

กลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนด

ราคาและตรวจสอบได ในเ ชิงประจักษ               

มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา

กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณ

รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5   
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 5.11 มีการ กําหนดตัว ช้ี วัด  (KPI)  และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

มีก า ร กําหนดดัชนี ชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด

ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ท่ี เ กิ ด ท่ี สิ่ ง ท่ี ไ ด รั บ           

(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4   

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง

กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ

ม า ก ก ว า วั ต ถุป ร ะ ส งค  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไป

ได และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ

ดํ า เ นินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 

ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ

ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ

เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 5   

รวม 65 59   

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 52 

 

 

3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

  3.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง หมูท่ี/ชุมชน 

(ถามีหลายตําบลระบุตําบลดวย) 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

(คน) 

รอยละ 

1 เพศ    

 - ชาย    

- หญิง    

2 อายุ    

 - 15-25 ป    

- 26-30 ป    

- 31-40 ป    

- 41-50 ป    

- 51-60 ป    

- 61-70 ป    

- 71 ปข้ึนไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน/ชุมชน    

 - นอยกวา 5 ป    

- 5-10 ป    

- 11-20 ป    

- 21-30 ป    

- มากกวา 30 ป    

4 ระดับการศึกษา    

 - ประถมศึกษาตอนตน (หรืออานออก

เขียนได) 

   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    

- มัธยมศึกษาตอนตน    

- มัธยมศึกษาตอนตน    

- มัธยมศึกษาตอนปลาย    

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

- ปริญญาตรี    
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ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง หมูท่ี/ชุมชน 

(ถามีหลายตําบลระบุตําบลดวย) 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

(คน) 

รอยละ 

 - ปริญญาโท    

 - ปริญญาเอก    

 - อ่ืน ๆ    

5 ตําแหนงหรือสถานภาพในหมูบาน/ชุมชน    

 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาทองถ่ิน    

- กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    

- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน    

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน

(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน           

(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง    

- กลุมอาชีพ/ตัวแทนกลุมอาชีพ/ตัวแทน

อาชีพ 

   

- ผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญ     

- กลุมหรืออาสาสมัคร เชน อาสาพัฒนา

ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห 

เยาวชน หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอ่ืนๆ  

   

- ชมรมผูสูงอายุ ตัวแทนผูสูงอายุ    

- กลุมหรือองคกรหรือสมาคมหรือชมรม

หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การคา/การลงทุน

อุตสาหกรรม/การทองเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    

- ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องคกร/หนวยงานอ่ืน ๆ    

 รวม   
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  3.2  แผนงานท่ีดําเนินการ 

    3.2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   70,000 7,800   

2 บํารุงรักษาและซอมแซม   2,500,000 356,489.33   

3 วัสดุสํานักงาน   30,000 13,210   

4 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   350,000 96,544.70   

5 วัสดุกอสราง   300,000 74,875   

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่   600,000 120,834   

7 วัสดุคอมพิวเตอร   40,000 25,250   

8 คาไฟฟา   2,800,000 1,93,335.78   

9 คาทิ้งขยะมูลฝอย   2,400,000 693,952.95   

 รวม   
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    3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 โครงการขยายผิวจราจรไหลทางถนน

สายบานนายเที่ยง ทองพรรณ หมูที่ 2 

  480,000 479,000   

 รวม   

 

   

 

3.2.3 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 วัสดุการเกษตร   92,000 11,170   

 รวม   
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3.2.4 แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 วัสดุการประปา   800,000 195,405.33   

 รวม   

 

3.2.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

  20,000 12,000   

 รวม   
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3.2.6 แผนงานการบริหารท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาจางเหมาบริการ   140,000 1,920   

2 คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร   60,000 19,983.36   

3 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือ

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 

  10,000 2,650   

4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   160,000 2,456   

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม   300,000 65,551.06   

6 วัสดุงานบานงานครัว   20,000 2,500   

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่   150,000 44,900   

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร   10,000 420   

9 วัสดุคอมพิวเตอร   80,000 29,750   

10 วัสดุอ่ืน   24,600 6,450   

11 คาไฟฟาสํานักงาน   350,000 80,724.33   

12 คาบริการโทรศัพท   49,000 14,354.77   

13 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   35,000 6,768.56   

14 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   80,000 79,800   

 รวม   
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3.2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 โครงการประชาคมและทบทวนแผน

ชุมชนเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  20,000 2,500   

2 โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันยาเสพ

ติดในสถานศึกษา 

  150,000 8,825   

3 โครงการรณรงคประชาสัมพนัธเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม 

  20,000 6,000   

 รวม   
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3.2.8 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม   190,000 59,532   

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ   9,692,400 3,953,800   

3 เบี้ยผูพิการ   2,016,000 728,800   

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   18,000 2,500   

5 รายจายตามขอผูกพัน   250,000 250,000   

6 เงินสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

  369,335 369,335   

 รวม   

 

3.2.9 แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   45,000 6,000   

 รวม   
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3.2.10 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาวัสดุงานบานงานครัว   10,000 9,792   

2 คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร   3,000 1,728   

3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   3,600 600   

4 คาไฟฟา   95,000 32,206.27   

5 เงินอุดหนุนสวนราชการ   324,000 324,000   

6 โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของ ศพด.(อาหารกลางวนั) 

  480,200 245,000   

7 โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของ ศพด.(คาจัดการเรียน

การสอน) 

  166,600 166,600   

8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม   145,800 78,300   

9 คาอาหารเสริม (นม)   1,000,257 209,118.98   

10 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   1,696,000 846,000   

11 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ   74,000 74,000   

 รวม   
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3.2.11 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวนั

สําคัญทางราชการ 

  305,000 112,932   

2 คาใชจายในการจัดงานประเพณลีอยกระทง   10,000 1,864   

 รวม   

 

3.2.12 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   12,000 3,750   

2 คาวัสดุสาํนักงาน   10,000 9,882   

 รวม   

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   หนา 64 

 

3.2.13 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมนานทนาการของ

ผูสูงอายุตาํบลคลองใหม 

  80,000 5,363   

 รวม   
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4.การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    4.1.1 โครงการขยายผิวจราจรไหลทางถนนสายบานนายเที่ยง  ทองพรรณ หมูที่ 2    

เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 

ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 

ดําเนินการจริง 

(บาท) 

 ตาม

แผนพัฒนา 

ดําเนิน 

การจริง 

กวาง 8 ม. ระยะทาง 1,000 ม. กวาง 1.5 ม.ระยะทาง 550 ม. 480,000 479,000 ขยายไหลทางลงลูกรัง  / 

    

  4.2 สรุปโครงการท้ังหมด   

ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 

ดําเนินการจริง

(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการขยายผิวจราจรไหลทางถนนสายบานนายเที่ยง  ทองพรรณ หมูที่2     

2      

3      

4      

5      

6      

รวม     
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