
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่   หน้า 1 

ส่วนที่ 1   
บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหมห่รือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลคลองใหม ่
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
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ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลคลองใหมห่รือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่
ไดก้ าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
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ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม ่โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม ่โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลคลอง
ใหม ่อบต.คลองใหม่ ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม ่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม ่
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่   หน้า 7 

รวมถึงอ าเภอสามพราน และจังหวัดนครปฐม ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนสายบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
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การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหม่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลคลองใหม่/องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหมค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ทีจ่ะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น /ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลคลองใหม่/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหม ่
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
---------------- 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม อ าเภอสามพราน  และแผน
ชุมชนต าบลคลองใหม ่ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 พันธกิจที่ 3      อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และท านุบ ารุงศาสนา 

        พันธกิจที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 
        พันธกิจที่ 5       เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่ายและขยายโอกาสสู่ชุมชน 
        พันธกิจที่ 6 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

 พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และได้
มาตรฐาน 

       พันธกิจที่ 8 อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

       พันธกิจที่ 9 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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        พันธกิจที่ 10 สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและชุมชน 

        พันธกิจที่ 11 พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  เสมอ
ภาค  และมีคุณภาพ  มีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงและสืบสานประเพณี  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค       
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิตมีคุณภาพและยั่งยืน  
ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ  หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต  แหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการ  มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 3   ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
       จุดมุ่งหมายที่ 4      ประชาชน/ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       จุดมุ่งหมายที่ 5      สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
       จุดมุ่งหมายที่ 6     เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยยึดหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี        
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  คู  คลอง  เขื่อน 

สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1.2.พัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปาและระบบจราจร      
        แนวทางการพัฒนาที่ 2.1.ส่งเสริมอาชีพ  และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือบริโภค 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3.1ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3.4. ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5.รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.2.สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2.ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

       5) วิสัยทัศน์  
 “อบต.คลองใหม่ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ” 
    1.2 แผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 
    1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน คู คลอง เข่ือน 
สะพาน ทางเท้า และท่อระบาย
น้ า 
1.2พัฒนาระบบไฟฟ้าประปา
และระบบจราจร 

53 72,921,000 16 13,326,938 

2.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

2.1พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และฝกึ
อาชีพให้กับประชาชน 
2.2พัฒนาส่งเสริม สนบัสนนุ
การผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค 

3 140,000 3 139,450 

3.การพัฒนาดา้น
สังคม 

3.1ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
3.2ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุข 
3.3ป้องกันแก้ไขและต่อตา้นยา
เสพติด 

29 10,390,000 16 9,254,201 
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3.4สนับสนนุสง่เสริมงาน
สวัสดิการสงัคม การสังคม
สงเคราะห์ 
3.5รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

4.การพัฒนา
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมระบบการศึกษา 
4.2สนับสนนุอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 7,465,000 14 4,100,209 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.1สร้างจิตส านักและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2ส่งเสริมสนับสนุนเฝา้ระวัง
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 420,000 3 1,428,140 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2ปรับปรุงและพฒันาบุคลากร
เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคาร
สถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

14 6,543,000 14 6,789,051 

รวม 117 97,879,000 66 35,037,989 

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ถนน คู คลอง เข่ือน สะพาน ทาง
เท้า และท่อระบายน้ า 
1.2พัฒนาระบบไฟฟ้าประปาและ

91 64,633,000 31 13,181,906.02 
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ระบบจราจร 
2.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

2.1พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และฝกึ
อาชีพให้กับประชาชน 
2.2พัฒนาส่งเสริม สนบัสนนุการ
ผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค 

7 330,000 4 47,564 

3.การพัฒนาดา้น
สังคม 

3.1ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
3.2ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุข 
3.3ป้องกันแก้ไขและต่อตา้นยา
เสพติด 
3.4สนับสนนุสง่เสริมงานสวัสดกิาร
สังคม การสังคมสงเคราะห์ 
3.5รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย 

31 10,210,000 11 637,490 

4.การพัฒนา
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิ
ระบบการศึกษา 
4.2สนับสนนุอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 6,524,000 11 3,759,032 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.1สร้างจิตส านักและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.2ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวังและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1,827,200 3 1,710,279 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคาร
สถานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

18 7,983,000 16 7,330,441.65 

รวม 168 91,507,200 76 26,66,712.67 
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     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน คู คลอง เข่ือน 
สะพาน ทางเท้า และท่อ
ระบายน้ า 
1.2พัฒนาระบบไฟฟ้าประปา
และระบบจราจร 

111 122,850,000 28 17,956,000 

2.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

2.1พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และ
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
2.2พัฒนาส่งเสริม สนบัสนนุ
การผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตร ปลอดภัยจาก
สารพิษเพื่อบริโภค 

11 380,000 6 280,000 

3.การพัฒนาดา้น
สังคม 

3.1ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
3.2ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุข 
3.3ป้องกันแก้ไขและต่อตา้นยา
เสพติด 
3.4สนับสนนุสง่เสริมงาน
สวัสดิการสงัคม การสังคม
สงเคราะห์ 
3.5รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

39 11,360,000 23 2,585,000 

4.การพัฒนา
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมระบบการศึกษา 
4.2สนับสนนุอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17 6,154,000 13 2,186,660 
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5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.1สร้างจิตส านักและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2ส่งเสริมสนับสนุนเฝา้ระวัง
และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 3,140,000 1 20,000 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2ปรับปรุงและพฒันา
บุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช้
และอาคารสถานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

26 7,982,000 24 2,543,923 

รวม 211 151,866,000 95 25,571,583 

 
 1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน คู คลอง เข่ือน 
สะพาน ทางเท้า และท่อ
ระบายน้ า 
1.2พัฒนาระบบไฟฟ้าประปา
และระบบจราจร 

114 130,180,000 36 19,164,400 

2.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

2.1พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และ
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
2.2พัฒนาส่งเสริม สนบัสนนุ
การผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตร ปลอดภัยจาก
สารพิษเพื่อบริโภค 

6 180,000 5 140,000 

3.การพัฒนาดา้น
สังคม 

3.1ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 

39 13,500,000 23 12,348,100 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่   หน้า 17 

3.2ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุข 
3.3ป้องกันแก้ไขและต่อตา้นยา
เสพติด 
3.4สนับสนนุสง่เสริมงาน
สวัสดิการสงัคม การสังคม
สงเคราะห์ 
3.5รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

4.การพัฒนา
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมระบบการศึกษา 
4.2สนับสนนุอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17 6,294,000 13 3,693,300 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.1สร้างจิตส านักและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2ส่งเสริมสนับสนุนเฝา้ระวัง
และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 3,190,000 5 2,387,996 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2ปรับปรุงและพฒันา
บุคลากรเครื่องมือ เคร่ืองใช้
และอาคารสถานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

47 
 

12,187,800 47 8,309,484 

รวม 230 165,531,800 129 46,043,280 
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2.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนตุลำคม 2560 - 31 มีนำคม 2561 
    2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
      1) วิสัยทัศน์  

  “อบต.คลองใหม่ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสุขภาพ” 
      2) ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      3) เป้าประสงค ์
      …….เป็นการอธิบายเป้าประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง........ 
      4) ตัวชี้วัด  
      …….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      5) ค่าเป้าหมาย 
      …….เป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริง
และจ าด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      6) กลยุทธ์ 
      …….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ได้ส าเร็จอย่างไรหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได้อย่างไรที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     …….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมี
ความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จ าเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น             
ที่ด าเนินการจริงในท้องถิ่น........ 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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     …….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ผลแห่งความส าเร็จนั้นคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่ก าหนดหรือวางแผนไว้หรือไม่ 
อย่างไร........ 
 
    2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      ……เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด้วย...... 
      1) SWOT Analysis 

   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภำยใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนเมืองใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทาง
สายหลักผ่านลงภาคใต้ 
2. มีพ้ืนที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ า ล าคลองไหล
ผ่าน 
3. มีถนนเพชรเกษมผ่านกลางในพ้ืนที่ การคมนาคม
สะดวก และการขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว  
4. ประชาชนมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มี
ความสนใจการเมือง การปกครอง 
5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานค่อนข้างทันสมัย 
6. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้าน
บริหารจัดการชุมชน 
 
 

1. เป็นพื้นที่ท่ีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น 
ยากแก่การบริหารจัดการ เพราะประชากรแฝงอยู่
จ านวนมาก 
2. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ ากัด 
3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในองค์กรยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ทั่วถึง เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
5. องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์ และท าความ
เข้าใจกับประชาชนไม่ทั่วถึง 
6. ประชาชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมน้อย 
7. มีพ้ืนที่ตั้งหน่วยงานที่คับแคบ โอกาสที่จะขยาย
เป็นเทศบาลต าบล ต้องหาพ้ืนที่รองรับการขยาย
องค์กรแห่งใหม่ 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภำยนอก                                                                   

โอกำส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าสะดวก และรวดเร็ว 
2. ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักท่ีผ่านกลาง
พ้ืนที่ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ 
และภาคตะวันตกอีกหลายจังหวัด 
3. ประชาชนมีความรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง 
4.  มีการร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
 

1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์มี
ราคาสูง 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ให้บริการประชาชนยังไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
3. นโยบายของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานในพื้นที่ 
4. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่าน ฤดูฝนน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
5. สินค้า OTOP ในชุมชนมีช่องทางจ าหน่ายน้อย 
6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ถั่วถึงในบางครั้ง 
7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารท้องถิ่น 

      
..........................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18.80 94 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.40 96 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57.30 88.15 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 10 9.40 94 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.70 98 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.80 98 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.70 94 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.80 96 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.60 92 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.80 96 
 3.8 แผนงาน       5 4.70 94 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.80 96 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.90 98 

รวมคะแนน  100 93.00 93 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

20 18.80   

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.90   

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.90   

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2   

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2   

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2   

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2   
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.80   

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.60   

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

3 2.60   

รวม 20 18.80   
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 14.40   
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 1.80   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 0.90   

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.90   

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

2 2   

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.70   
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2   

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.80   

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1.20   

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1.10   

รวม 15 14.40   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 57.30   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

คลองใหม่ ส อดค ล้ อ งกั บ ส ภ าพสั ง ค ม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหม่  และเ ช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ     แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9.40   

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 9.70   

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

10 9.80   

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารสว่นต าบลคลองใหม่ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่ า ง ชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4.70   
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจนในสิ่ งที่ จ ะด า เนินการ ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4.80   

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.60   

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ซึ่ ง เกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4.80   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.70   
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

5 4.80   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.90   

รวม 100 93.00   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่..31.....
ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10  
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมำณ  
10 9  

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภำพ  

10 9  

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9  
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 59  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 3  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 3  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5  
 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท. 03และ 

แบบ ยท. 04 
5 3  

รวมคะแนน  100 96  
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10   

รวม 10 10   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 9   

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 
 
 

  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 9   

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 9   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5 โครงกำรพัฒนำ 65 59   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหม่และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหม่ที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5   
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 5   

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 3   
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 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4   
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5   
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5   
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   หน้า 43 

 

3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตลุำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ป ี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี    
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม   
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  3.2  แผนงำนที่ด ำเนินกำร 
    3.2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   70,000 7,800   
2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม   2,500,000 356,489.33   
3 วัสดุส านักงาน   30,000 13,210   
4 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ   350,000 96,544.70   
5 วัสดุก่อสร้าง   300,000 74,875   
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่   600,000 120,834   
7 วัสดุคอมพิวเตอร์   40,000 25,250   
8 ค่าไฟฟา้   2,800,000 1,93,335.78   
9 ค่าทิ้งขยะมูลฝอย   2,400,000 693,952.95   

 รวม   

 
  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
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  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการจริง ได้ผลผลิ ตของ
โครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได้จริง ๆ........) จ านวน..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
  4) พบว่า .................................................................................................................... ............................................................................................ 
 
    3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนน
สายบา้นนายเที่ยง ทองพรรณ หมู่ที่ 2 

  480,000 479,000   

 รวม   

 
  1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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3.2.3 แผนงานการเกษตร 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 วัสดุการเกษตร   92,000 11,170   
 รวม   

 
 
 
 
 
 
3.2.4 แผนงานการพาณิชย์ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 วัสดุการประปา   800,000 195,405.33   
 รวม   
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3.2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  20,000 12,000   

 รวม   
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3.2.6 แผนงานการบริหารทั่วไป 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ   140,000 1,920   
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   60,000 19,983.36   
3 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 
  10,000 2,650   

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   160,000 2,456   
5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   300,000 65,551.06   
6 วัสดุงานบา้นงานครัว   20,000 2,500   
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่   150,000 44,900   
8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   10,000 420   
9 วัสดุคอมพิวเตอร์   80,000 29,750   
10 วัสดุอื่น   24,600 6,450   
11 ค่าไฟฟา้ส านักงาน   350,000 80,724.33   
12 ค่าบริการโทรศัพท ์   49,000 14,354.77   
13 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   35,000 6,768.56   
14 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   80,000 79,800   

 รวม   

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   หน้า 50 

 

 
3.2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการประชาคมและทบทวนแผน
ชุมชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  20,000 2,500   

2 โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

  150,000 8,825   

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 

  20,000 6,000   

 รวม   
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3.2.8 แผนงานงบกลาง 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม   190,000 59,532   
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   9,692,400 3,953,800   
3 เบี้ยผู้พิการ   2,016,000 728,800   
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์   18,000 2,500   
5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน   250,000 250,000   
6 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  369,335 369,335   

 รวม   

 
3.2.9 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   45,000 6,000   
 รวม   
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3.2.10 แผนงานการศึกษา 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   10,000 9,792   
2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   3,000 1,728   
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   3,600 600   
4 ค่าไฟฟา้   95,000 32,206.27   
5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   324,000 324,000   
6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาของ ศพด.(อาหารกลางวนั) 
  480,200 245,000   

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ ศพด.(คา่จัดการเรียน
การสอน) 

  166,600 166,600   

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   145,800 78,300   
9 ค่าอาหารเสริม (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 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวนั
ส าคัญทางราชการ 

  305,000 112,932   

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณลีอยกระทง   10,000 1,864   
 รวม   

 
3.2.12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   12,000 3,750   
2 ค่าวัสดุส านักงาน   10,000 9,882   

 รวม   
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3.2.13 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนานทนาการของ
ผู้สูงอายุต าบลคลองใหม่ 

  80,000 5,363   

 รวม   
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