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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

ตามพระราชบญัญตัิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบบัที่ 6   
พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมบีทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพิม่มากขึ้น ทัง้ในด้าน
โครงสรา้งพื้นฐานด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ดา้นการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ดา้นการบรหิารจดัการ 
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  สิง่แวดล้อม และด้านศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ แมว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมอี านาจหน้าทีเ่พิม่มากขึน้ แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ส่วน
ใหญ่ยงัคงมทีรพัยากรจ ากดั ทัง้ทรพัยากรบุคคล งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
องคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ทอ้งถิน่ของตน  
จงึก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มหีน้าที่จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  อนัเป็นเครื่องมอืที่ส าคญั
ประการหนึ่งทีจ่ะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว้  จงึจ าเป็นตอ้งมี
การก าหนดแผนพฒันาทีส่ามารถตอบสนองต่อการท างานเพือ่พฒันาทอ้งถิน่และสามารถบ่งชีค้วามส าเรจ็ของ
แผนไดด้ว้ย 

ดงันัน้  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตดัสนิใจเลือก
แนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สุดส าหรบัอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกดิขึน้    ไดก้ไ็ม่สามารถทีจ่ะบ่งบอกความส าเรจ็ของแผนพฒันาทอ้งถิน่ได้  “ระบบติดตำม” 
จงึเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยในการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน รวมถงึ “ระบบประเมินผล” ที่
คอยเป็นตวับ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุตามเป้าหมายหรอืไม่อย่างไร  เพื่อน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัปรงุ         แกไ้ข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ต่ยตุกิารด าเนินงาน   

การตดิตามและการประเมนิผลถอืไดว้่าเป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กจิกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบ     มา เพื่อใหข้อ้มลูป้อนกลบั (feedback) เกีย่วกบัการด าเนินงานโครงการ ปัญหาทีก่ าลงัเผชญิอยู่
และประสทิธภิาพของวธิกีารด าเนินงาน หากไมม่รีะบบตดิตามของโครงการแลว้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้
ในการด าเนินงาน       ใหลุ้ล่วง ค่าใชจ้่ายโครงการสูงเกนิกว่าทีก่ าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการ
ไม่ได้รบัประโยชน์หรอืได้รบัน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกนัข้ามหากโครงการมรีะบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปั้ญหาการตดิตามดูความสามารถในการเขา้ถงึโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การตดิตามดูประสทิธภิาพใน
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การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวธิกีารปรบัปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผูบ้รหิารโครงการมกัจะไมใ่หค้วามส าคญักบัการวางระบบตดิตามโครงการ เน่ืองจากวา่เป็นสิง่ทีต่อ้งใชเ้ทคนิค
เชงิวชิาการค่อนขา้งสูง จงึปล่อยใหเ้ป็นหน้าทีข่องหน่วยงานระดบัสูงกว่าเป็นผูด้ าเนินการ นอกจากน้ียงัเสยี
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซบัซ้อนในทางปฏิบตัิ อย่างไรก็ตามในความเป็นจรงิแล้วขึ้นอยู่กบั
ความจ าเป็นและทรพัยากรทีม่อียู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าการวางระบบตดิตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรบัภาระต้นทุนทีส่งูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่อย่างใด บางโครงการมรีะบบตดิตามทีอ่าศยัพนักงาน 
ชัว่คราว        (part-time) เพยีงคนเดยีว โดยมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานการตดิตามประจ าไตรมาส  
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time) เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ท าการศกึษาตดิตามเพือ่จะเลอืกใชว้ธิตีดิตามทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชต้น้ทุนสูงสุดในสว่นของ “กำร
ประเมินผล”      นัน้เป็นสิง่หน่ึงที่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินการเช่นเดยีวกบัการตดิตาม  เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรบัปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการประเมนิ            การประเมนิผลแผนงานจงึเป็นสิง่ทีจ่ะบ่งชีว้่าแผนงานทีก่ าหนดไวไ้ดม้ี
การปฏบิตัิหรอืไม่ อย่างไร อนัเป็นตวัชี้วดัว่าแผนหรอืโครงการที่ไดด้ าเนินการไปแล้วนัน้ใหผ้ลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามแผนงานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่    อกีทัง้การตดิตามและประเมนิผลยงัเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัการใชท้รพัยากร (งบประมาณ) เพยีงใด ซึ่งผลทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล
ถือเป็นขอ้มูลย้อนกลบั (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรบัปรุงและการตดัสนิใจต่อไป นอกจากน้ีการ
ประเมนิผลยงัถอืเป็นกระบวนการตดัสนิคุณค่าและการตดัสนิใจอยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยใชข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 
  

ดงันัน้ แล้วการติดตามและประเมนิผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็นเขม็ทศิทีจ่ะชีไ้ดว้่าการพฒันาทอ้งถิน่จะไปในทศิทางใด จะ
ด าเนินการต่อหรอืยุตโิครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขบัเคลื่อนเสรมิสรา้งระบอบประชาธปิไตยในทอ้งถิน่ 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมนิผลในสิง่ที่
วางแผนไวแ้ลว้และทีไ่ดจ้ดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายไดร้บัการตรวจตดิตามโดยคณะกรรมการทีถู่กจดัตัง้ขึน้
กต็ามหรอืจากการตดิตามการประเมนิผลโดยหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  สมาชกิสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิน่ล้วนเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่
บอกถงึการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งอาจจะเป็นผลผลติ การบรกิารหรอืความพงึ
พอใจซึง่เกดิจากกระบวนการวางแผน ซึง่ประกอบ       ไปดว้ยแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

จากเหตุผลดงักล่าว  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟจงึต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดอืน
ตุลาคม -เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.2548  และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  ขอ้ 11 
ใหย้กเลกิความในวรรคสามของขอ้ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5) ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่
และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได้ ขอ้ 29  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผลพฒันาทอ้งถิน่ มอี านาจ
หน้าที ่ดงัน้ี 
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1.ก าหนดแนวทางวธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
2.ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
3.รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อ

ผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมทัง้

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิ

ห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสบิวนัโดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร  

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
เป็นการประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

ประเมนิ     ทัง้แผนงาน  นโยบายขององคก์รและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคคลในองคก์ร วา่แผนยุทศา
สตร์และแนวทาง     ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนัน้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม ่
สนองตอบต่อความต้องการ             ของประชาชนหรอืผู้ที่มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายหรอืไม่ การติดตามและ
ประเมนิผลน้ีไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจบัผดิ       แต่เป็นเครื่องมอืทดสอบผลการท างานเพื่อใหท้ราบว่า
ผลทีเ่กดิขึน้ถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากน้อยเพยีงไร  เป็นการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์
การพฒันา  แผนพฒันาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรอืไม่  นโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรอืการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไวห้รอืไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกบังบประมาณและสะ
ภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรอืไม่  การติดตามและประเมนิผลเป็นการวดัระดบัความส าเรจ็หรอืล้มเหลวของ
ยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิง่แวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลพัธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิง่ที่
จะได้รบัหรอืสนองตอบกลบัจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บรหิารท้อ งถิ่นน าไปเป็น
เครื่องมอืในการปรบัปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่และนโยบายของรฐับาลหรอือาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรอืไม่กระท าหรอืยกเลิก
โครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรอืประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมนิผลน้ีมทีัง้ในรปูของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ประชาชนในพืน้ที ่ 
องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรทางสงัคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอื่นๆ  และทีส่ าคญัทีส่ดุคอืผูร้บัผดิชอบโครงการโดยตรง   

1.ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  และการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาร
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รายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงนิสะสม  งบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย
วธิกีารอื่นๆ  เมื่อมกีารใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมกีารตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป
อยา่งไรบา้ง  บรรลุวตัถุประสงคม์ากน้อยเพยีงใดกค็อืการใชว้ธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

การน าแผนไปจดัท างบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เป็นกรอบในการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของ
แผนนัน้ รวมทัง้วางแนวทางเพื่อให้มกีารปฏิบตัิ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ขอ้ 4  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจตัง้งบประมาณใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนไดภ้ายใต้
หลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

1)ต้องเป็นภารกจิที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หเ้งนิอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

2)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงนิอุดหนุนต้องได้รบัประโยชน์จาก
โครงการทีจ่ะใหเ้งนิอุดหนุน 

3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนทีจ่ะพจิารณาใหเ้งนิอุดหนุน 

4)องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหน็สมควรใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุน ใหน้ า
โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น และตัง้งบประมาณไว้ใน
หมวดเงนิอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ หา้มจ่ายจากเงนิสะสม
ทุนส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้

กล่าวอกีนัยหน่ึงความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่วา่ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
หรอืไม ่ ท าใหท้ราบและก าหนดทศิทางการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม และเกดิความชดัเจนทีท่ าใหท้ราบถงึ
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพฒันา  โครงการ  กจิกรรมต่างๆซึ่งอาจเกดิจากองคก์ร บุคลากร สภาพพืน้ทีแ่ละผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อ
น าไปสูก่ารปรบัปรงุแผนงานใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความ
พงึพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธิเ์ชงิคุณค่าใน
กจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมื่อพบจุดแขง็ กต็้องเร่งรบีด าเนินการและจะต้องมคีวามสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ทีเ่ป็นจุดแขง็และพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิจุดแขง็น้ี และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรบีด าเนินการและจะต้องตัง้รบัให้มัน่รอโอกาสที่จะด าเนินการและตัง้มัน่อย่างสุ ขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและลดถอยปัญหาลงให้
ได้  ด าเนินการปรบัปรุงให้ดขีึ้น  ตัง้รบั  และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมโีอกาสก็จะต้องใช้พนัธมติรให้เกิด
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ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรบีด าเนินการสิง่
เหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพฒันาทอ้งถิน่อยา่งเขม้แขง็และมคีวามยัง่ยนื เป็นไปตามเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งดยีิง่     
2.วตัถปุระสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล 

1)เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการและการบรหิาร 
2)เพือ่การปรบัปรงุแผนงาน   
3)เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ 
4)เพือ่ระบุแนวทางทีจ่ะปรบัปรงุมาตรการทีจ่ะน าไปใชใ้หเ้หมาะสม 
5)เพือ่ความกระจ่างชดัของแผนงาน 
6)เพือ่การพฒันาแผนงาน 
7)เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผุใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 
8)เพือ่ทดสอบแนวความคดิรเิริม่ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิน่ 
9)เพือ่การตดัสนิใจทีจ่ะขยายโครงการหรอืยุตโิครงการ 

3.ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขัน้ตอนท่ี 1   

แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1)  
พ.ศ. 2561   ดงัน้ี   

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย  
1)  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน     
2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  
3)  ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  
4)  หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจ านวนสองคน       
5)  ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  
โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอกีหนึ่งคน    

ท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
ขัน้ตอนท่ี 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  ขอ้ 29   
ขัน้ตอนท่ี 3   
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คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ด าเนินการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561  ขอ้ 29(2)   
ขัน้ตอนท่ี 4    

รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นต่อ
ผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมทัง้
ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิ
ห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสบิวนัโดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ 
โดยอาศยัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยและคูม่อืของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดงัน้ี     

ผู้บรหิารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิน่ 

/คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถ่ิน 

ด าเนนิการติดตามและ 

ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัที ่29มกราคม 2559
เรือ่ง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวนัที่ 10  ตุลาคม  
2559  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 

  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247  ลงวนัที่ 3 พฤศจกิายน     
2560 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611 -2564 )ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่      

4.1 กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลพัธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามหว้งเวลาทีก่ าหนดเอาไวใ้นแผนการด าเนินงานหรอืไม่  และ

เป็นหว้งเวลาทีด่ าเนินการเหมาะสมต่อถูกตอ้งหรอืไม ่ มคีวามล่าชา้เกดิขึน้หรอืไม ่   
(2) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ  

ยุทธศาสตรป์ระเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรฐับาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรกัษา
ความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์
การพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  
แนวทางการการพฒันา นโยบายผูบ้รหิาร  รวมทัง้ปัญหา  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  

(3) ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดย
ค านึงถงึงบประมาณของทอ้งถิน่   

(4) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  
พจิารณาถงึความกา้วหน้าในอนาคตของทอ้งถิน่  โดยพจิารณา 

                    1) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
                     มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีด่ ี มถีนนในการสญัจรไปมาไดส้ะดวก  ปลอดภยั  ประชาชนมนี ้าใชใ้น
การอุปโภค-บรโิภคทุกครวัเรอืน  ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ครบทุกครวัเรอืน และมไีฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุดมี
แหล่งน ้าในการเกษตรพอเพยีง   
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2) ด้ำนงำนส่งเสริมคณุภำพชีวิตและสงัคม 
                    เดก็ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกคน  ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์ ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการ
ดแูลอย่างทัว่ถงึกลุ่มอาชพีมคีวามแขง้แขง็  โรคตดิต่อ  โรคระบาด  โรคอุบตัใิหมล่ดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึน้ มทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่สีภาพมัน่คงแขง็แรง  ประชาชนมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง 
                    2.1 ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม  จำรีตประเพณีและภมิูปัญญำท้องถ่ิน 
                     ศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยงัคงอยู่และได้รบัการ
ส่งเสรมิอนุรกัษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่มจีติส านึก เกดิความตระหนัก และเขา้
มามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสบืสานภูมปัิญญาและคุณคา่ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทัง้ทีเ่ป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทัง้ได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จ ักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ ความเป็นมาและวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ่น อนัจะสรา้งความภูมใิจและจติส านึก
ในการรกัษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่สบืไป 

2.2 ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 
มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ  การพาณิชยกรรมเพิม่มากขึน้ มกีารท่องเที่ยวในทอ้งถิน่เพิม่  

มากขึน้  ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้และเพยีงพอในการด ารงชวีติ   
3) ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาตไิม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดขีึน้ ปราศจากมลภาวะ ที่เป็น

พษิ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจดัอยา่งเหมาะสม  ปรมิาณน ้าเลยีลดลง  การระบายน ้าดขีึน้     
4)ด้ำนกำรเกษตรและอตุสำหกรรมกำรเกษตร  
ประชาชนมีแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการ

ด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
5) ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 
การพฒันาองค์กร ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ประชาชน

ไดร้บัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ชุมชนปลอดยาเสพตดิ ปลอดการพนนั อบายมขุ การทะเลาะววิาท 
5.1) ด้ำนกำรจดัระเบียบชมุชนและกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  ปลอดการพนนั  

อบายมุข  การทะเลาะววิาท            
(5) ประสิทธิภำพ (efficiency) 

 ตดิตามและประเมนิโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่      
มผีลกระทบเกดิขึน้หรอืไม่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจหรอืไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดห้รอืไม่  งบประมาณถูกใชไ้ปอย่างประหยดัและคุม้ค่า ทรพัยส์นิของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครภุณัฑ ์ถูกใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า  มกีารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม  มกีารปรบัปรงุหรอืไม ่

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รบัการแก้ไข

หรอืไม ่     มผีลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรอืไม ่  
(7) ผลลพัธแ์ละผลผลิต (outcome and output)   
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 ประชาชน  ชุมชน  ไดร้บัอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถงึการพฒันา
จงัหวดั  ภมูภิาคและระดบัประเทศ   

(8) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) เป็นการ
ประเมนิถงึผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยพจิารณาถงึผลกระทบต่อสขุภาพของ
ประชาชน  สงัคม  สภาพแวดลอ้ม  สิง่แวดลอ้ม  ธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ ว่ามผีลกระทบเกดิขึน้อย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมนิผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอ้งหรอืไม่  

          4.2 กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ด าเนินการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทอ้งถิน่         

ในระดบัชุมชนและทัง้ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และรวมทัง้ต าบล อ าเภอ เขต อปท.ขา้งเคยีง  ซึ่งมี
ปฏสิมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนักบัสภาพแวดลอ้มภายใต้สงัคมทีเ่ป็นทัง้ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบนั โดย
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นการ  วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน  ดงัน้ี  

1.กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อ
ทอ้งถิน่  เช่น สภาพเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง กฎหมาย สงัคม สิง่แวดลอ้ม วเิคราะหเ์พื่อใหเ้กดิการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ  การ
วเิคราะหส์ภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถงึโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะตอ้งด าเนินการและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

2.กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ ปัจจยัใด

เป็นจุดแขง็หรอืจุดอ่อนทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลกีเลีย่งอุปสรรคทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ได ้ ซึง่การตดิตามและประเมนิผลโดยก าหนดใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวเิคราะห์
ปัจจยัภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวเิคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่วเิคราะหถ์งึจุดแขง็และจุดออ่น   

          4.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
  ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) รวมทัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

และเพิม่เตมิ   
          4.4 ด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ี

ด ำเนินกำรจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณนัน้  ว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 

          4.5 สรปุผลกำรด ำเนินโครงกำรในแผนพฒันำ   
          4.6 สรปุผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
          4.7 เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผำ่นมำละปีปัจจบุนั 
          4.8 เสนอแนะควำมคิดเหน็ท่ีได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
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  ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล วิธกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา       
ซึง่ตอ้งก าหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิ  ก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล  โดยมอีงคป์ระกอบ
ทีส่ าคญั  2  ประการ  ดงัน้ี 

          5.1 ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา มอีงคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการตดิตาม  ดงัน้ี 

 (1) แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดงมะไฟตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ    (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 โดยมภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการเป็นคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผล 

 (2) กำรบัน ทึก ข้อมู ล และติดตำม  ประเมินผล  ในแบบรายงาน  ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และตามทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลก าหนด 

 แบบที ่1 แบบการประเมนิตนเอง เพือ่เป็นการก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 แบบที ่2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 แบบที่ 3 แบบการประเมนิแบบมสี่วนร่วม เพื่อประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม และในแต่ละยทุธศาสตร ์
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 แบบที่ 6 แบบวดักระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการประเมนิการปฏิบตัิงานขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 (3) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

           5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล มวีธิกีารดงัน้ี 
  (1) ตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเ์พือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  (2) ตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่  
  (3) หว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดอืน โดยเริม่ตัง้แต่ เดือนตุลำคม 2561 – กนัยำยน 2562  
  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 3 เดือน รวมเป็น 4 ไตรมำส 

(1) เดอืนตุลาคม 2561   –ธนัวาคม 2561 ไตรมาส 2 เดอืนมกราคม   -  มนีาคม 2562 
ไตรมาส 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2562 

http://www.dla.go.th/
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(2) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิ
ทัง้หมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟประจ าปีงบประมาณนัน้ ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 

(3) สรปุผลการด าเนินโครงการในแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามแบบในขอ้ 5.1 (2) 
(4) สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจตามแบบในขอ้ 5.1 (2) 
(5) เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในปีทีผ่า่นมาและปีปัจจุบนั 
(6) เสนอแนะความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล 

6.เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิง่ที่จะท าใหก้ารตดิตามและประเมนิผลมปีระสทิธภิาพกค็อืเครื่องมอืที่ใชใ้นการด าเนินการ
ตดิตามประเมนิผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบยีบวธิกีารติดตามและประเมนิผล คณะกรรมการได้พจิารณา
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมะไฟ ดงัน้ี   

6.1 กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) ตำมท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดงัน้ี 

แบบที ่2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

6.2 กำรประเมินผลในเชิงคณุภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏบิตังิาน แบบส ารวจความพงึพอใจ ในการวดัผลเชงิคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดม้กีารประเมนิความพงึ

พอใจ  ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจท าใหท้ราบถึงผลเชงิคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  

โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความพงึพอใจ  มดีงัน้ี 

(1) ตำมท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดงัน้ี 

 แบบที ่1 แบบการประเมนิตนเอง เพือ่เป็นการก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 แบบที่ 3 แบบการประเมนิแบบมสี่วนร่วม เพื่อประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม และในแต่ละยทุธศาสตร ์
 แบบที่ 6 แบบวดักระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการประเมนิการปฏิบตัิงานขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 (2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด 

 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

http://www.dla.go.th/
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7.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1) ท ารูว้า่การน านโยบายไปปฏบิตัมิสีมรรถภาพในการจดัการและบรหิารมากน้อยเพยีงใด 
2) เหน็จุดส าคญัที่จะต้องปรบัปรุงแกไ้ขอย่างชดัเจน ทัง้วตัถุประสงค์ของแผนงาน ขัน้ตอน

การปฏบิตั ิ ทรพัยากรทีต่อ้งใช ้ช่วงเวลาทีจ่ะตอ้งกระท าใหเ้สรจ็  ซึง่จะท าใหแ้ผนงานมคีวามเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้าง ให้เหมาะสม  ระดับการ
เปลีย่นแปลงมากน้อยแคไ่หน  การเปลีย่นแปลงจะก่อใหเ้กดิผลกระทบอะไรบา้ง อาท ิ เช่น  การเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏบิตัิ  หรอืการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รบัผดิชอบการน า
โครงการไปปฏบิตั ิเป็นตน้ 

4) ท าใหท้ราบว่ามาตรการหรอืกจิกรรมทีใ่ชอ้ยู่มขีอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพรอ้งดงักล่าว
เกดิจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงมาตรการใหม่ใหเ้หมาะสมต่อ
การน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคย์ิง่ขึน้ 

5) ท าให้ทราบว่าขัน้ตอนใดบ้างที่มปัีญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่ านัน้เกิดจาก
สาเหตุอะไร เมือ่ทราบขอ้มลูทัง้หมด  การประเมนิผลจะเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการปรบัปรงุขัน้ตอนการท างาน
ของแผนงานใหม้คีวามกระจา่งชดั เพือ่ขจดัปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนใหห้มดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบา้ง และจุดอ่อนทีพ่บเกดิจากสาเหตุอะไรและจะแกไ้ขไดอ้ย่างไร เมื่อไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูครบถว้น
แลว้ ผลการวเิคราะหจ์ะน าไปสูก่ารพฒันาแผนงานใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

7) ท าใหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนการน าโครงการไปปฏบิตัแิละผูส้นับสนุนการประเมนิผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏบิตับิรรลุวตัถุประสงค์เพยีงใด  มปัีญหาอุปสรรคที่จะต้องปรบัปรุงแก้ไขโครงการ
หรอืไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงนิม ี 2 ส่วน  คอื ส่วนแรก คอื ผู้สนับสนุนการเงนิแก่โครงการ เพือ่ให้การน า
โครงการไปปฏบิตัปิระสบผลส าเรจ็  และส่วนทีส่อง  คอื ผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิเพือ่ท าการประเมนิผล
โครงการ  ทัง้ผูใ้หก้ารสนับสนุนการน าโครงการไปปฏบิตัแิละผูส้นับสนุนทางการเงนิ  เพือ่ท าการประเมนิผล
ต่างๆ)      

8) การประเมนิจะชี้ใหเ้หน็ว่าแนวความคดิรเิริม่ใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไวเ้พยีงใด มปัีญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรอื
จะตอ้งปรบัปรงุในสว่นใดบา้ง       

9) การประเมนิจะท าใหเ้กดิความกระจ่างชดัว่าโครงการใดทีน่ าไปปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลดสีมควร
จะขยายโครงการใหค้รอบคลุมกวา้งขางยิง่ขึน้ หรอืโครงการใดมปัีญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคลอ้งกบัการ
แก้ไขปัญหาของสงัคมควรจะยุติโครงการเสยีเพื่อลดความสูญเสยีให้น้อยลง  หรอืในกรณีที่มโีครงการทีมี
ลักษณะแข่งขนักันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืใหผ้ลตอบแทน
น้อยกวา่มาก กค็วรยกเลกิทิง้เสยี     
8.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
1. นายพทิกัษ์  พมิพภ์ูค า  ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  เป็นประธาน 
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2. นายเฉลยีว  วสิงิเศษ   สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมูท่ี ่6 เป็นกรรมการ 

3. นายทองสุข วสิงิเศษ   สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมูท่ี ่6  เป็นกรรมการ 

4. นายสรุยิตั ิ ดงจ าปา  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมูท่ี ่8  เป็นกรรมการ 

5. นางสุขใจ  ละจนัล ี   สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมูท่ี ่8 เป็นกรรมการ 

6. นายเทว ี พรหมโคตร  ผูแ้ทนประชาคม  หมูท่ี ่6 เป็นกรรมการ 

7. นายวชริพงศ ์ วงศม์หาชยั  ผูแ้ทนภาคราชการ(ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโพน

กา้งปลา) 

เป็นกรรมการ 

8. นายชยัศกัดิ ์ แสงวงศ ์ ผูแ้ทนภาคราชการ(ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนากบัแก)้ เป็นกรรมการ 

9. นายภคัพงษ์  ธารชยั   ผูอ้ านวยการกองชา่ง เป็นกรรมการ 

10. นางสาวเยาวลกัษณ์  บุตรมหา  ผูอ้ านวยการกองคลงั เป็นกรรมการ 

11. นายอดุลย ์  เวยีงสมุทร   หวัหน้าส านกัปลดั เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ 

12. นางสาวสมุทันา แกว้เสนา นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.วิสัยทศัน์ (vision) 
                    “ต ำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  น ำสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
2.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร  ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
3.เปา้ประสงค ์
 1.ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรคมนำคมขนส่ง มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
  2.ส่งเสริม สนบัสนุน กำรป้องกัน กำรรักษำ และกำรควบคุม เพื่อให้ประชำชนมีพฤติกรรม สุขภำพที่
ถูกต้อง และเหมำะสม มีสุขภำพดี ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำและสังคม 
 3.พัฒนำคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ และดูแลผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้ได้รับบริกำรและสวัสดิกำรจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง เป็นพ้ืนที่ปลอดยำเสพติด 
 4.ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญัญำท้องถิ่นไดร้ับกำรอนุรักษ์และเผยแพรใ่หม้ำกขึ้น 
 5.ส่งเสริมพัฒนำอำชีพสร้ำงงำน เพิ่มรำยได้ ประชำชนยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ิมจุดมุ่งหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประชำชนมีจิตส ำนึกและมสี่วนร่วมในกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น 
 7.กำรค้ำ  กำรลงทุน พำณิชยกรรม เกษตรกรรม  ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเป็นระบบ 
 8.ต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเพิ่มมำกขึ้น 
 9.มีกำรพัฒนำชุมชนและสังคม มีควำมเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย ประชำชนมีควำมสำมัคคี สำมำรถ
ป้องกันและรับมือจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ ได้ควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
4.กลยุทธ ์
 1.ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
 2.พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 3.ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและ
ศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
 4.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยำกไร้ และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 5.ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน   
 6.ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มองค์กรประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง 
 7.พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และท ำกำรเกษตร 
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 8.ป้องกัน บ ำบัด ฟื้นฟู ติดตำมและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
 9.สนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 10.ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น และสร้ำงเครือข่ำยประชำธิปไตย 
 11.พัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 12.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 13.ส่งเสริมให้ประชำชนน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  
 14.ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆของต ำบลภำยใต้ 
หลักธรรมำภิบำล 
 15.พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง   
 16.ก ำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงมีระบบและมีควำมยั่งยืน 
 17.อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
5.จดุยืนทางยทุธศาสตร ์
 1.พัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมปลอดภัย โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นเพื่อ
ควำมสะดวก รวดเร็ว และรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.พัฒนำระบบกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

3.ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.ก ำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงมีระบบและมีควำมยั่งยืน 
5.ต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

6.ตัวชี้วดั 
 1.โครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตต ำบลมีกำรพัฒนำเพิม่ขึ้น 
 2.ประชำชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณชีวิตทุกๆ ด้ำน 
 3.ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระเบียบชุมขนให้น่ำอยู ่
 4.มีกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ กำรลงทุน กำรพำณิชย์  และกำรกระจำยรำยได้ของประชำชน 
 5.สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียของชุมชน พัฒนำด้ำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยธรรมชำต ิ
 6.ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำของเด็ก เยำวชนและประชำชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 7.จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือประชำชนในพื้นที่ด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8.กำรบริหำรงำนของต ำบลยึดหลักธรรมำภิบำล ประชำชนตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงำนของต ำบลได้
และเพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน 
7.ค่าเปา้หมาย 
  1.ต ำบลจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรประชำชนได้ปีละไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 ของ
งบประมำณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
 2.ประชำชนในเขตต ำบล มีควำมรู้และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรกำรส่งเสริมอำชีพ กำรใช้ชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมที่ต ำบลได้มีเป้ำหมำยของโครงกำร   
 3.ประชำชนในต ำบลดงมะไฟด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมำกขึ้น 
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 4.จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และประชำชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับต ำบลเพื่อขอรับ
สิทธิได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต ์ 
 5.จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลดงมะไฟสำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ครัวเรือน 
ต่อปี 
 6.ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัยมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7.ปัญหำยำเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง 
8.แผนงาน 
 1 แผนงำนบริหำรงำนงำนทั่วไป  
 2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
 3 แผนงำนกำรศึกษำ  
 4 แผนงำนสำธำรณสุข  
 5 แผนงำนเคหะและชุมชน  
 6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  
 8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 9 แผนงำนกำรเกษตร  
 10 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ 
 11 แผนงำนงบกลำง 
 
9.ความเชื่อมโยงทางยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 
                

 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนก์ารพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลดงมะไฟ 
 

5 ยุทธศาสตร ์ 

17 กลยุทธ ์8 เป้าประสงค์ 
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5 จุดยืนยุทธศาสตร ์

8 ตัวชี้วัด 

7 ค่าเป้าหมาย 
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  จ าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่  

ด าเนินการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมท้องถิน่  ในระดบัชุมชนและทัง้ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  และ
รวมทัง้ต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.ขา้งเคยีง ซึง่มปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนักบัสภาพแวดลอ้มภายใตส้งัคมที่
เป็นทัง้ระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้
ภายนอกและภายใน โดยผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มมดีงัน้ี      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะหจ์ดุแขง็ (Strength = S) เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในของหน่วยงานในสว่นทีด่ ี
ความเขม้แขง็ ความสามารถ  ศกัยภาพ สว่นทีส่ง่เสรมิความส าเรจ็ซึง่จะพจิารณาในดา้นต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามสี่วน
เสยี ความอ่อนแอ ขอ้จ ากดั ความไมพ่รอ้ม ซึง่จะพจิารณาในดา้นต่างๆ เชน่เดยีวกบัการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอกว่ามสีภาพ
เป็นอยา่งไร โดยพจิารณาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครองและเทคโนโลย ี
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากดั (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม ก่อใหเ้กดิผลเสยี โดยพจิารณาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการ
ปกครอง และเทคโนโลย ี 

การวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานการณ์การพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน
อนาคต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมะไฟ ทีต่ ัง้ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีด่อนและทีร่าบลุ่ม มคีวามอุดม

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเดน็ 

O = 

Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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สมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู และเลีย้งสตัว ์ประกอบกบัการคมนาคมทีส่ะดวก สามารถเดนิทางตดิต่อ
ระหวา่งจงัหวดัไดอ้ยา่งรวดเรว็ และมหีน่วยงานราชการหลกัอยูใ่นพืน้ที ่มรีา้นคา้ต่างๆ จ านวนมาก จงึท าให้
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ดงมะไฟมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาต าบลดงมะไฟใหม้ปีระสทิธภิาพในทกุๆ ดา้น โดยไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  
ดงัต่อไปน้ี  
 การวเิคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคต
ของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอปุสรรค) 
1.การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ ปัจจยัใด
เป็นจุดแขง็หรอืจุดอ่อนทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลกีเลีย่งอุปสรรคทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย
คณะกรรมการไดด้ าเนินการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในโดยวเิคราะห ์ ตรวจสอบ  ตดิตามองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เพือ่วเิคราะหถ์งึจุดแขง็และจุดออ่น  โอกาส  ขอ้จ ากดั  ซึง่มรีายละเอยีดผลการวเิคราะหด์งัน้ี  

จดุแขง็ (Strength) 

 1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง คอื ส านักงานปลดั กองคลงั  
กองช่าง กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและกองสวสัดกิารสงัคม และมคี าสัง่แบ่งหน้าทีก่ารท างานอยา่ง
ชดัเจน 
 2. มสีายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน 
 3. การจดัโครงการ/กจิกรรมต่างๆ มกีารประสานงานประชุมปรกึษาหารอืก่อนทุกครัง้ 
 4. ผูบ้รหิารใชพ้ฤตกิรรมการบรหิารแบบครอบครวัสมาชกิในองคก์ร 
 5. บุคลากรมวีธิกีารในการท างานเป็นทมี 
 6. มโีครงสรา้งทีก่ าหนดใหผู้บ้รหิารมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ท าใหก้ารตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารสนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดต้รงประเดน็ 
 7. ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต. มคีวามใกลช้ดิและเขา้ถงึประชาชนไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 
 8. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่สามารถก าหนดนโยบายไดเ้องภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 9. สามารถจดักรอบอตัราก าลงัไดเ้องตามภารกจิหน้าทีท่ีไ่ดร้บั 
 10. เป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกลช้ดิประชาชนมากทีส่ดุ 

จดุอ่อน (Weakness) 

 1. งบประมาณของ อบต. มจี านวนจ ากดัเมือ่เทยีบกบัภารกจิหน้าทีท่ีไ่ดร้บั 
 2. ขาดการสง่เสรมิดา้นการรวมกลุ่มอาชพีอยา่งจรงิจงั 
 3. ขาดบุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะทางในการปฏบิตังิาน บุคลากรรบัผดิชอบงานหลายดา้น 
 4. การรวมกลุ่มและการสรา้งเครอืขา่ยมน้ีอย 
 5. มรีะเบยีบ/กฎหมายใหม่ๆ  มกีารเปลีย่นแปลงบ่อย ท าใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรไมท่นัต่อ
เหตุการณ์ 
 6. อบต.ดงมะไฟ มภีารกจิทีต่อ้งด าเนินการแต่ไมม่หีน่วยงานรองรบัอยา่งเพยีงพอ 
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2.การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรอืข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อทอ้งถิน่  เช่น สภาพเศรษฐกจิ  เทคโนโลย ี การเมอืง  กฎหมาย  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  วเิคราะห์
เพื่อให้เกิดการ   บูรณาการ (integration) ร่วมกนักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิ  การวเิคราะหส์ภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถงึโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะตอ้งด าเนินการและแกไ้ข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดผลการวเิคราะหด์งัน้ี 

โอกาส (Opportunity) 
 1. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2542  ไดก้ าหนดการถ่ายโอนภารกจิ อ านาจหน้าทีใ่นการบรกิารสาธารณะให ้อปท. 
 2. มโีรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดงมะไฟ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่  
เข้ามาร่วมบูรณาการการท างานด้านการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ การจดัการสุขภาพของประชาชน การ
ควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อ 
 3. มพีืน้ทีส่ว่นใหญ่ท าการเกษตร 
                                         อุปสรรค (Threat) 
 1. ตน้ทุนการผลติราคาสงู เชน่ ราคาปุ๋ ย เมลด็พนัธุพ์ชื คา่ขนสง่ ค่าแรงงานสงูขึน้ 
 2. ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเอง เชน่ สทิธเิสรภีาพ การมสีว่น
รว่มในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ฯลฯ 
 3. เกษตรกรไมม่คีวามรูใ้นการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรงุคณุภาพ และเพิม่
ผลผลติ  
 4. ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมอืงภายในประเทศ ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ทอ้งถิน่ล่าชา้        
ท าใหก้ารก าหนดทศิทางการบรหิารงานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไมท่นัตามทีก่ าหนด 
 5. สภาพสงัคมบางส่วนในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการระบาดของยาเสพตดิ ก่อใหเ้กดิปัญหาอาชญากรรมและ
ครอบครวั 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 (1) การวดัผลในเชิงคณุภาพ 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ำกับกำรจัดท ำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนกำร
ปฏบิตังิำน แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ ในกำรวดัผลเชงิคุณภำพโดยภำพรวม โดยไดม้กีำรประเมนิควำมพงึ
พอใจ  ซึ่งกำรประเมนิควำมพงึพอใจท ำใหท้รำบถึงผลเชงิคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของต ำบลในภำพรวม  
โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรประเมนิควำมพงึพอใจ   

 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคณุภาพ มีดงัน้ี 
  แบบท่ี 1 แบบกำรประเมนิตนเอง เพือ่เป็นกำรก ำกบักำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
  แบบท่ี 3 แบบกำรประเมินแบบมสี่วนร่วม เพื่อประเมนิควำมพึงพอใจต่อผลกำร

ด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภำพรวม และในแต่ละยทุธศำสตร ์
  แบบท่ี 4 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม

สอดคลอ้งแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
  แบบท่ี 5 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม

สอดคลอ้งแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
  แบบท่ี 6 แบบวดักระบวนกำรปฏบิตัิงำน เพื่อเป็นกำรประเมนิกำรปฏบิตัิงำนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 (2) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตำมทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำขึน้มำเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
กำรพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกดิประสทิธภิำพประสทิธผิลสูงสุดในกำร
แก้ไขปัญหำใหก้บัประชำชน  ในกำรจดัท ำแผนพฒันำนัน้จะต้องมกีำรตดิตำมและประเมนิแผนพฒันำ ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิแผนพฒันำเป็นผูด้ ำเนินกำรตดิตำม
และประเมนิผลแผนพฒันำ ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วธิกีำรในกำรติดตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเหน็ซึ่งได้
จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพฒันำท้องถิ่นต่อผูบ้รหิำรท้องถิ่นเพื่อให้ผูบ้รหิำรท้องถิน่เสนอต่อสภำ
ทอ้งถิน่ และคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกำศผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่
ใหป้ระชำชนในท้องถิน่ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัรำยงำนผลและเสนอควำมเหน็ดงักล่ำว 
และตอ้งปิดประกำศไวเ้ป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนัโดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครัง้ภำยในเดอืนธนัวำคม
ของทุกปี 

 
 

   โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดงัน้ี 
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แบบท่ี 2 แบบตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System 

(PPMS))  
ลกัษณะของแบบวดักระบวนการปฏิบติังาน 
ระบบกำรวดักระบวนกำรปฏิบัติงำนหรอื PPMS เป็นระบบกำรประเมินที่มีแนวควำมคิด

คล้ำยคลงึกบัตวัแบบตวับ่งชี้กำรปฏบิตังิำนเป็นกำรพจิำรณำถงึหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ ในลกัษณะภำพรวม
ขององคก์รเพื่อทีจ่ะน ำไปสู่กำรพฒันำ ซึง่ระบบกำรวดัดงักล่ำวจะมองภำพรวมของระบบกำรวดักระบวนกำร
ปฏบิตังิำนอนัน ำไปสูก่ำรพฒันำกรอบควำมคดิและกำรสรปุบทเรยีนทีเ่กดิขึน้ต่อไป  

วตัถปุระสงคใ์นการใช้แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน 

1.เพือ่ใหท้รำบถงึประสทิธภิำพของกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

2.เพือ่ใหท้รำบกระบวนกำรปฏบิตังิำนของแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

3.เพือ่ใหท้รำบถงึประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนผูป้ฏบิตั ิ

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแบบวดักระบวนการปฏิบติังาน  

1.ก ำหนดตวัวดักระบวนกำรปฏบิตังิำน 

2.ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมนิ 

3.ด ำเนินกำรประเมนิ 

4.สรุปผลกำรประเมนิ เกณฑต้์องไม่ต า่กว่า 80 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 

เริ่มต้น 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากบัการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบลดงมะไฟ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

การจัดท า/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงมะไฟ จัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

/ระดับต าบล 

 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ พิจารณา  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชด าริ พระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แจ้ง 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
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ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมนิตนเองในเองในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ โดยจะท ำกำรประเมนิและรำยงำนทุกๆครัง้ 
หลงัจำกทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกำศใชแ้ผนพฒันำแลว้ 
 

ประเดน็กำรประเมนิ 
มกีำร

ด ำเนินงำน 

ไมม่กีำร

ด ำเนินงำน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   

1. มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่เพือ่จดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่   

2. มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่เพือ่จดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่   

3. มกีำรจดัประชุมอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ   

4. มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่   

5. มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่   

6. มคีณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่และประชำคมทอ้งถิน่พจิำรณำรำ่งแผนพฒันำทอ้งถิน่   

ส่วนท่ี 2 การจดัท าแผนการพฒันาท้องถ่ิน   

7. มกีำรรวบรวมขอ้มลูและปัญหำส ำคญัของทอ้งถิน่มำจดัท ำฐำนขอ้มลู   

8. มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรจดัท ำแผน   

9. มกีำรวเิครำะหศ์กัยภำพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพือ่ประเมนิสถำนภำพกำรพฒันำ

ทอ้งถิน่ 

  

10.มกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

11.มกีำรก ำหนดเป้ำประสงค ์   

12. มกีำรก ำหนดตวัชีว้ดักำรพฒันำทอ้งถิน่   

13.มกีำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำทอ้งถิน่   

14.มกีำรก ำหนดกลยทุธก์ำรพฒันำทอ้งถิน่   

15.มกีำรก ำหนดจุดยนืทำงยุทธศำสตรก์ำรพฒันำทอ้งถิน่   

16. มกีำรก ำหนดยทุธศำสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศำสตรข์องจงัหวดั   

17. มกีำรอนุมตัแิละประกำศใชแ้ผนพฒันำ   

18. มกีำรก ำหนดรปูแบบกำรตดิตำมประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่   

 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ค าช้ีแจง : เป็นแบบตดิตำมตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ภำยใตแ้ผนพฒันำทอ้งถิน่ 5 ปี โดยมกี ำหนดระยะเวลำในกำรตดิตำมและรำยงำนผล กำรด ำเนินงำนทุก ๆ หกเดอืน 
เริม่ตัง้แต่สิน้สดุกำรด ำเนินงำนในเดอืนตุลำคม – กนัยำยน 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.ช่ือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมือง   จงัหวดัสกลนคร 
2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1,2,3,4 
   ครัง้ท่ี 1 (ระหว่าง 1 ตลุาคม  – 31 ธนัวาคม 2561) ครัง้ท่ี 2 (ระหว่าง 1 มกราคม– 31 มีนาคม 2562) 
             ครัง้ท่ี 3 (ระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2562) ครัง้ท่ี 4 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม– 30กนัยายน2562) 
ส่วนท่ี 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
3.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2562 โดยคิดเป็นเงินงบประมาณ 

ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ท่ีเสรจ็ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ียงัไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทัง้หมด 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 22 10,759,375 16 4,370,000 2 600,000 40 15,729,375 
2.ดำ้นสงัคม 31 17,605,298 - - 5 400,000 36 18,005,298 
3.ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 3 43,810 - - - - 3 43,810 
4.ดำ้นกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

- - - - 1 300,000 1 300,000 

5.ดำ้นกำรบรหิำรกจิกำร
บำ้นเมอืงทีด่ ี

29 1,739,162 3 13,500 15 694,300 47 2,446,962 

รวม 85 30,147,645 19 4,383,500 23 1,994,300 127 36,528,445 

4.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 

ยทุธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

ท่ีเสรจ็ 

โครงการท่ีอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ท่ียงัไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ

ทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  22 17.32 16 12.60 2 1.57 40 31.50 

2.กำรพฒันำสงัคม 31 24.41 - - 5 3.94 36 28.35 

3.กำรพฒันำดำ้นสิง่แวดลอ้ม 3 2.36 - - - - 3 2.36 

4.กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

- - - - 1 0.79 1 0.79 

5.กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรกจิกำร

บำ้นเมอืงทีด่ ี

29 22.83 3 2.36 15 11.81 47 37.01 

รวม 85 66.93 19 14.96 23 18.11 127 100 

5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562   
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ยทุธศาสตร ์

งบประมาณตาม

ข้อบญัญติั 

เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อย

ละ 

1.กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้ง

พืน้ฐำน  

11,997,975 31.75 1,572,600 4.16 13,570,575 35.91 

2.กำรพฒันำสงัคม 21,267,840 56.28 - - 21,267,840 56.28 

3.กำรพฒันำดำ้นสิง่แวดลอ้ม 60,000 0.16 - - 60,000 0.16 

4.กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

300,000 0.79 - - 300,000 0.79 

5.กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำร

กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

2,588,320 6.86 - - 2,588,320 6.86 

รวม 36,214,135 95.84 1,572,600 4.16 37,786,735 100 

 

ส่วนท่ี 4  ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน 

1. เน่ืองจำกงบประมำณมจี ำนวนจ ำกดั ไมส่ำมำรถกระจำยท ำโครงกำรไดทุ้กยทุธศำสตร ์และควำม

ตอ้งกำร 

ของประชำชนมมีำก 

2. โครงกำรเกนิศกัยภำพมจี ำนวนมำก จงึไมส่ำมำรถด ำเนินกำรไดท้ัง้หมดทุกโครงกำร 

3. ประชำชนในต ำบลขำดควำมเขำ้ใจในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4. ประชำชนไมใ่หค้วำมส ำคญักบักำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
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แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนรว่ม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงาน 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม และในแต่ละยทุธศาสตร ์

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ  (  ) ชำย   (  ) หญงิ 
2. อำยุ   (  ) ต ่ำกวำ่ 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มำกกวำ่ 60 ปี 
3. กำรศกึษำ  (  ) ประถมศกึษำ  (  ) มธัยมศกึษำหรอืเทยีบเท่ำ (  ) อนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่   

(  ) ปรญิญำตร ี  (  ) สงูกวำ่ปรญิญำตร ี  (  ) อื่น ๆ 
4. อำชพีหลกั  (  ) รบัรำชกำร   (  ) เอกชน/รฐัวสิำหกจิ   (  ) คำ้ขำย-ธุรกจิสว่นตวั 

(  ) รบัจำ้ง   (  ) นกัเรยีน นกัศกึษำ   (  ) เกษตรกร 

(  ) อื่นๆ ระบ…ุ………………………. 

 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าช้ีแจง : แบบส ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ภาพรวม    โดยก ำหนดใหม้กีำรเกบ็ขอ้มลูปีละ 1 ครัง้ หลงัจำกสิน้สดุปีงบประมำณ 

5. ทำ่นมคีวำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภำพรวมมำกน้อยเพยีงใด 

ประเดน็ พอใจ

มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม    

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม    

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม    

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม    

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม    

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด    

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนใน
ทอ้งถิน่ 

   

8) กำรแกไ้ขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน    
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9) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม    

 
 
 
ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าช้ีแจง แบบส ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในแต่ละยทุธศาสตร ์โดยก ำหนดใหม้กีำรเกบ็ขอ้มลูปีละ 1 ครัง้  หลงัจำกสิน้สดุปีงบประมำณ 
1.หำกใหท้ำ่นประเมนิควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ ในกำร
พฒันำและสง่เสรมิกำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีโดยใหค้ะแนนเตม็ 10 ทำ่นจะใหค้ะแนนองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลดงมะไฟของทำ่นเทำ่ใด  ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

ความพึงพอใจ คะแนน  (10 

คะแนน) 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม 1 

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม 1 

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม 1 

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม ใหป้ระชำชนทรำบ 1 

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 1 

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนใน

ทอ้งถิน่ 

1 

8) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 2 

รวม 9 

 
     ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

ความพึงพอใจ คะแนน(10 คะแนน) 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม 1 

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม 2 

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม 1 

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม ใหป้ระชำชนทรำบ 1 

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 1 
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7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนใน

ทอ้งถิน่ 

1 

8) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 2 

รวม 10 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม 1 

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม 1 

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม 1 

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม ใหป้ระชำชนทรำบ 1 

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 1 

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในทอ้งถิน่ 1 

8) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

รวม 8 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม 1 

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม 1 

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม 1 

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม ใหป้ระชำชนทรำบ 1 

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 1 

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในทอ้งถิน่ 1 

8) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

รวม 8 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 

1) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในโครงกำร / กจิกรรม 1 

2) มกีำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนรบัรูข้อ้มลูของโครงกำร / กจิกรรม 1 

3) มกีำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเหน็ในโครงกำร / กจิกรรม 1 

4) มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กจิกรรม ใหป้ระชำชนทรำบ 1 

5) กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 1 

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรมน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในทอ้งถิน่ 1 

8) ประโยชน์ทีป่ระชำชนไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กจิกรรม 1 

รวม 8 
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  แบบท่ี 4 แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยทุธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมลูสภาพทัว่ไปและ
ข้อมลูพืน้ฐานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัน้ี 
(1) ขอ้มลูเกีย่วกบัดำ้นกำยภำพ เชน่ ทีต่ ัง้ของหมูบ่ำ้น/
ชุมชน/ต ำบล ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิำกำศ 
ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะของแหลง่น ้ำ ลกัษณะของป่ำ
ไม ้ฯลฯ ดำ้นกำรเมอืง/กำรปกครอง เชน่ เขตกำร
ปกครอง กำรเลอืกตัง้ฯลฯ 

 
20 
(3) 

 
 
2 

 (2) ขอ้มลูเกีย่วกบัดำ้นกำรเมอืง/กำรปกครอง เชน่ เขต
กำรปกครอง กำรเลอืกตัง้ ฯลฯ ประชำกร เชน่ ขอ้มลู
เกีย่วกบัจ ำนวนประชำกร และชว่งอำยแุละจ ำนวน
ประชำกร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภำพทำงสงัคม เชน่ กำรศกึษำ 
สำธำรณสขุ อำชญำกรรม ยำเสพตดิ กำรสงัคมสงค์
เครำะหฯ์ลฯ 

(2) 2 

 (4) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิำรพืน้ฐำน เชน่ กำร
คมนำคมขนสง่ กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศพัท ์ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เชน่ กำรเกษตร กำร
ประมง กำรประศุสตัว ์กำรบรกิำร กำรทอ่งเทีย่ว 
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย/์กลุ่มอำชพีแรงงำน ฯลฯ  

(2) 2 

 (6) ขอ้มลูเกีย่วกบัศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม เชน่ กำร
นบัถอืศำสนำประเพณีและงำนประจ ำปี ภมูปัิญญำ
ทอ้งถิน่ ภำษำถิน่ สนิคำ้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 2 

 (7) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยำกรธรรมชำต ิเชน่ น ้ำ ป่ำไม ้
ภเูขำ คุณภำพของทรพัยำกรธรรมชำต ิฯลฯ 

(2) 2 

 (8) กำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่กำรจดัท ำแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่หรอืกำรใชข้อ้มลู จปฐ. 

(2) 2 

 (9) กำรประชุมประชำคมทอ้งถิน่ รปูแบบ วธิกีำร และ
กำรด ำเนินกำรประชุมประชำคมทอ้งถิน่โดยใช้
กระบวนกำรรว่มคดิ รว่มท ำ รว่มตดัสนิใจ รว่มตรวจสอบ 
รว่มรบัประโยชน์ รว่มแกไ้ขปัญหำ ปรกึษำหำรอื 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แกไ้ขปัญหำส ำหรบักำรพฒันำ
ทอ้งถิน่ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(3) 3 
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศกัยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัน้ี 
(1) กำรวเิครำะหท์ีค่วบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำม
สอดคลอ้งยุทธศำสตรจ์งัหวดั ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยทุธศำสตร์
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นโยบำยของผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ รวมถงึควำมเชื่องโยงแผนยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิและ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
5 

 (2) กำรวเิครำะหก์ำรใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพำะ
และกำรบงัคบัใชผ้ลของกำรบงัคบัใช ้สภำพกำรณ์ที่
เกดิขึน้ต่อกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(3) 3 

 (3) กำรวเิครำะหท์ำงสงัคม เชน่ ดำ้นแรงงำน กำรศกึษำ 
สำธำรณสขุ ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพตดิ 
เทคโนโลย ีจำรตี ประเพณ ีวฒันธรรม ภมูปัิญญำทอ้งถิน่ 
เป็นตน้ 

 (3) 2 

 (4) กำรวเิครำะหท์ำงเศรษฐกจิ ขอ้มลูดำ้นรำยได้
ครวัเรอืน กำรสง่เสรมิอำชพี กลุ่มอำชพี กลุ่มทำงสงัคม 
กำรพฒันำอำชพีและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกจิและ
ควำมเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

(3) 2 

 (5) กำรวเิครำะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชำติ
ต่ำงๆ ทำงภมูศิำสตร ์กระบวนกำรหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ กำร
ประดษิฐท์ีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำ 

(3) 2 

 (6) ผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพเพื่อประเมนิสถำนภำพกำร
พฒันำในปัจจุบนัและโอกำสกำรพฒันำในอนำคตของ
ทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ทีอ่ำจสง่ผลต่อ
กำรด ำเนินงำนไดแ้ก่ -Strength  (จุดแขง็)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2 
 
 
 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
3. ยทุธศาสตร ์
3.1 ยทุธศำสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัน้ี 
สอดคลอ้งกบัสภำพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของ
ทอ้งถิน่ ประเดน็ปัญหำกำรพฒันำและแนวทำงกำร
พฒันำทีส่อด 
คลอ้งกบัยทุธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

60 
(10) 

 
5 
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และเชื่อมโยงหลกัประชำรฐัแผนยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 
แผน 
พฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิและ Thailand 4.0  
 

3.2 ยทุธศำสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั 

สอดคลอ้งและเชื่องโยงกบัสภำพสงัคม เศรษฐกจิ  สิง่ 
แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และยทุธศำสตรจ์งัหวดั และ
เชื่อมโยงหลกัประชำรฐัแผนยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำตแิละ Thailand 
4.0 

(10) 10 

3.3 ยทุธศำสตรจ์งัหวดั 
 

สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตรพ์ฒันำกลุม่จงัหวดั ยุทธศำสตร์
พฒันำภำค แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ
แผน 
กำรบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ นโยบำย/ยุทธศำสตร ์คสช. 
และนโยบำยรฐับำลหลกัประชำรฐั แผนยทุธศำสตรช์ำต ิ
20 ปี และThailand 4.0 

(10) 5 

3.4 วสิยัทศัน์ 
 

วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถำนภำพทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตอ้งกำรจะเป็นหรอืบรรลุถงึอนำคตอยำ่ง
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกำสและศกัยภำพทีเ่ป็น
ลกัษณะเฉพำะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสมัพนัธ์
กบัโครงกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงใหเ้หน็ชอ่งทำง  วธิกีำร ภำรกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งท ำ
ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะ
น ำไปสูก่ำรบรรลุวสิยัทศัน์ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึควำม
ชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด ำเนินกำรใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ 

(5) 5 

3.6 เป้ำประสงคข์องแต่ละ 
ประเดน็กลยทุธ ์

เป้ำประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธม์คีวำมสอดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธท์ีจ่ะเกดิขึน้ มุง่หมำยสิง่หน่ึงสิง่
ใดทีช่ดัเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยนืทำงยุทธศำสตร์
(Positioning) 

ควำมมุง่มัน่อนัแน่วแน่ในกำรวำงแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่
เกดิจำกศกัยภำพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะน ำไปสูผ่ลส ำเรจ็ทำง
ยทุธศำสตร ์ 

(5) 5 

3.8 แผนงำน 
 

แผนงำนหรอืจุดมุง่หมำยเพือ่กำรพฒันำในอนำคต 
ก ำหนดจุดมุง่หมำยในเรือ่งใดเรื่องหน่ึงหรอืแผนงำนที่
เกดิจำกเป้ำประสงค ์ตวัชีว้ดั คำ่เป้ำหมำย กลยทุธ ์จุดยนื
ทำงยุทธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวำม
ชดัเจน น ำไปสูก่ำรท ำโครงกำรพฒันำทอ้งถิน่ใน
แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อง
โยงดงักล่ำว 

(5) 5 

3.9 ควำมเชื่องโยงของ
ยทุธศำสตรใ์นภำพรวม 

ควำมเชื่องโยงองคร์วมทีน่ ำไปสูก่ำรพฒันำทอ้งถิน่ที่
เกดิผลผลติ/โครงกำรจำกแผนยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 

(5) 5 
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 แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิฉบบัที ่12 
Thailand 4.0 แผนพฒันำภำค/แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั 
ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดัและยทุธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

รวมคะแนน 100 85 
 

แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
1. การสรปุสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นกำรวเิครำะห์กรอบกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  ( ใช้ ก ำ ร วิ เค ร ำ ะห์  SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis) /Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพฒันำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบดว้ยกำรวเิครำะหศ์กัยภำพดำ้นเศรษฐกจิ, ดำ้นสงัคม, ดำ้น
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

10 8 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏิบติัในเชิง
ปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วดัผลในเชิงปรมิำณ  
เช่น กำรวดัจ ำนวนโครงกำร กจิกรรม งำนต่ำงๆ กค็อืผลผลตินัน่เอง
ว่ำเป็นไปตำมที่ตัง้เป้ำหมำยเอำไว้หรอืไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจรงิ
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไร จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มี
จ ำนวนเท่ำไรสำมำรถอธบิำยไดต้ำมหลกัประสทิธภิำพ (Efficiency) 
ของกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดก้ ำหนดไว ้ 
2) วเิครำะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงกำรทีด่ ำเนินกำร
ในเชงิปรมิำณ (Qualitative) 

10 8 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏิบติัในเชิง
คณุภาพ 

1) กำรประเมินประสทิธผิลของแผนพฒันำในเชิงคุณภำพคือกำร
น ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใชเ้พื่อวดัค่ำภำรกจิ โครงกำร กจิกรรม งำน
ต่ำงๆ ทีด่ ำเนินกำรในพืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อควำมตอ้งกำรของประชำชน
หรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึ่งพอใจ
หรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรอื
ลกัษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวตัถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรตำมทีไ่ดร้บังบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถงึสำมำรถ
เทยีบเคยีงกบัสว่นรำชกำรหรอืหน่วยงำน 
2) วเิครำะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงกำรทีด่ ำเนินกำร
ในเชงิคุณภำพ (Qualitative)  

10 8 

4. แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

1) วเิครำะหแ์ผนงำน งำนทีเ่กดิจำกดำ้นต่ำงๆ มคีวำมสอดคลอ้งกบั
ยุทธศำสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมติติ่ำงๆ จนน ำไปสู่
กำรจดัท ำโครงกำรพฒันำทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำ

10 8 
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กำร (Integration) กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั 
2) วเิครำะหแ์ผนงำน งำน ทีเ่กดิจำกดำ้นต่ำงๆ ทีส่อดคลอ้งกบักำร
แกไ้ขปัญหำควำมยำกจน หลกัประชำรฐั  

 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
5. โครงการพฒันา 
5.1 ควำมชดัเจนของชื่อ
โครงกำร 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัน้ี 
เป็นโครงกำรทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพฒันำ
บรรลุตำมวสิยัทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว ้
ชื่อโครงกำรมคีวำมชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่ำนแลว้เขำ้ใจ
ไดว้ำ่จะพฒันำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก ำหนดวตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัโครงกำร 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนด
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคลอ้งกบั
หลักกำรและเห ตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์มคีวำมเป็นไปไดช้ดัเจน มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง 

(5) 3 

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลติ
ของโครงกำร) มคีวำม
ชดัเจนน ำไปสูก่ำรตัง้
งบประมำณไดถ้กูตอ้ง 
 

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยตอ้งชดัเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำยคอื
อะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินงำน และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนอธบิำยให้ชดัเจนว่ำโครงกำรน้ีจะท ำที่ไหน 
เริม่ต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมหีลำยกลุ่ม ให้บอกชดัลงไปว่ำใคร
คอืกลุม่เป้ำหมำยหลำยหลกั ใครคอืกลุม่เป้ำหมำยรอง 

(5) 3 

5.4 โครงกำรมคีวำม
สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศำสตร ์20 ปี 
 

โครงกำรสอดคลอ้งกบั (1) ควำมมัน่คง (2) กำรสรำ้งควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนั (3) กำรพฒันำเสรมิสรำ้งศกัยภำพคน (4) กำรสรำ้ง
โอกำสควำมเสนอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสงัคม (5) กำรสร้ำง
กำรเตบิโตบนคุณภำพชวีติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (6) กำรปรบั
สมดุลและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั เพื่อใหเ้กดิควำม
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

(5) 4 

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลติ
ของโครงกำร) มคีวำม
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำ
เศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชำต ิ
 

โครงกำรมคีวำมสอดคลอ้งแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
ฉบบัที่ 12 โดย (1) ยดึหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง (2) ยดึคน
เป็นศูนยก์ลำงพฒันำ (3) ยดึวสิยัทศัน์ภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำต ิ20 
ปี  
(4) ยดึเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลกักำรน ำไปสู่
ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่ ำงจริงจังใน  5ปีที่ต่ อยอดไปสู่
ผลสมัฤทธิท์ี่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพฒันำ 
(1) กำรยกระดบัศกัยภำพกำรแขง่ขนัและกำรหลุดพน้กบัดกัรำยได้
ปำนกลำงสูร่ำยไดส้งู  (2) กำรพฒันำศกัยภำพคนตำมช่วงวยัและ
กำรปฏิรูประบบเพื่อสรำ้งสงัคมสูงวยัอย่ำงมคีุณภำพ (3) กำรลด
ค ว ำ ม เ ลื่ อ ม ล ้ ำ ท ำ ง สั ง ค ม  

(5) 4 
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(4) กำรรองรบักำรเชื่องโยงภูมภิำคและควำมเป็นเมอืง (5) กำร
สรำ้งควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิและสงัคมอย่ำงเป็นมติรกบั
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
(6) กำรบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
5.6 โครงกำรมคีวำม
สอดคลอ้งกบั 
Thailand 4.0 
 

โครงกำรมีลกัษณะหรอืสอดคล้องกบักำรปรบัเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกจิไปสู ่Value-Based Economy หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อน
ดว้ยนวตักรรม ท ำน้อย ไดม้ำก เช่น (1) เปลีย่นจำกกำรผลติสนิคำ้ 
โภคภณัฑ์ไปสู่สนิค้ำเชงินวตักรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขบัเคลื่อน
ประเทศดว้ยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขบัเคลื่อนดว้นเทคโนโลย ี
ควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3) เปลีย่นจำกกำรเน้นภำคกำร
ผลติสนิคำ้ไปสู่กำรเน้นภำคบรกิำรมำกขึน้ รวมถงึโครงกำรที่เตมิ
เต็มด้วยวทิยำกำร ควำมคดิสรำ้งสรรค์ นวตักรรม วทิยำศำสตร ์
เทคโนโลย ีและกำรวจิยัและพฒันำแลว้ต่อยอดควำมไดเ้ปรยีบเชงิ
เปรยีบเทยีบ เช่น ดำ้นกำรเกษตรเทคโนโลยชีวีภำพ สำธำรณสุข 
วฒันธรรม ฯลฯ 

(5) 3 

5.7 โครงกำรสอดคลอ้งกบั
ยทุธศำสตรจ์งัหวดั 
 

โครงกำรพฒันำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกบัห้วงระยะเวลำของ
แผนพฒันำจงัหวดัทีไ่ดก้ ำเนิดขึน้ เพื่อขบัเคลื่อนกำรพฒันำทอ้งถิน่
เสมอืนหน่ึงกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำจงัหวดั ซึ่งไม่สำมำรถแยก
สว่นใดสว่นหน่ึงออกจำกกนัได ้นอกจำกน้ีโครงกำรพฒันำทอ้งถิน่
ต้องเป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรอืเดนิทำงไปด้วยกนักบัยุทธศำสตร์
จงัหวดัทีไ่ดก้ ำหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 

(5) 5 

5.8โครงกำรแกไ้ขปัญหำ
ควำมยำกจนหรอืกำร
เสรมิสรำ้งใหป้ระเทศชำติ
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ภำยใต้
หลกัประชำรฐั 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรอืรว่มด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอด
และขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำม
ยัง่ยนื ซึ่งมลีกัษณะที่จะใหท้อ้งถิน่มคีวำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรชัญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

(5) 5 

5.9 งบประมำณมคีวำม
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย
(ผลผลติของโครงกำร) 
 

งบประมำณโครงกำรพฒันำจะตอ้งค ำนึงถงึหลกัส ำคญั ๕ ประกำร
ในกำรจดัท ำโครงกำรไดแ้ก่ (1)ควำมประหยดั (Economy)  
(2)ควำมมปีระสทิธภิำพ (Efficiency) (3)ควำมมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness)  (4)ควำมเหลื่อมล ้ำในกำรพฒันำทอ้งถิน่ น ำไปสู่
ควำมยตุธิรรม (Equity) (5)ควำมโปรง่ใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มกีำรประมำณกำร
รำคำถกูตอ้งตำมหลกั
วธิกีำรงบประมำณ 
 

กำรประมำณรำคำเพื่อกำรพฒันำต้องให้สอดคล้องกบัโครงกำร
ถูกต้องตำมหลกัวชิำกำรทำงช่ำง หลกัของรำคำกลำง รำคำกลำง
ท้องถิ่น มคีวำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ 

(5) 3 

5.11 มกีำรก ำหนดตวัชีว้ดั มกีำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำน (Key Performance Indicator : KPI) (5) 5 
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(KPI) และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลทีค่ำด
วำ่จะไดร้บั 

ที ่สำมำรถวดัได ้(measurable) ใชบ้อกประสทิธผิล 
(effectiveness) ใชบ้อกประสทิธภิำพ (efficiency) ได ้เชน่ กำร
ก ำหนดควำมพงึพอใจ กำรก ำหนดรอ้ยละ กำรก ำหนดอนัเกดิจำก
ผลของวตัถุประสงคท์ีเ่กดิขึน้สิง่ทีไ่ดร้บั (กำรคำดกำรณ์ คำดวำ่จะ
ไดร้บั) 
 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
5.12 ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

ผลที่ได้รบัเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นจรงิจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พฒันำซึ่งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ กำรได้ผลหรอืผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกบัวตัถุประสงค์หรอืมำกกว่ำวตัถุประสงค์ ซึ่ง
กำรเขียนวตัถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1)มีควำมเป็นไปได้และมี
ควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2)วดัและ
ประเมนิผลดบัของควำมส ำเรจ็ได ้(3)ระบุสิง่ที่ต้องกำรด ำเนินงำน
อยำ่งชดัเจนและเฉพำะเจำะจงมำกทีส่ดุและสำมำรถปฏบิตัไิด ้
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ  
(5) สง่ผลต่อกำรบง่บอกเวลำได ้

(5) 3 

รวมคะแนน 100 80 
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แบบท่ี 6 แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได ้
1 แต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำ

ทอ้งถิน่องคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลดงมะไฟ 

1.จดัท ำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำ

ทอ้งถิน่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ  

2.ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ย

กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 ขอ้ 7 และ

ขอ้ 8 

งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนปลดั 

1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

 

1.ค ำสัง่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลดงมะไฟ ที่  241 /2561 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำร

พฒันำท้องถิ่นองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบลดงมะไฟ ลงวนัที่ 1 

เดอืนพฤศจกิำยน 2561 

5 4 
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ล าดบั กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้บัผิดชอบ แบบฟอรม์/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ

ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได ้

2 แต่งตัง้คณะกรรมกำร

สนบัสนุนกำรจดัท ำ

แผนพฒันำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลดงมะไฟ 

1.จัดท ำค ำสั ง่ แต่ งตั ้งคณ ะก รรมก ำร

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร

บ ริ ห ำ ร 

สว่นต ำบลดงมะไฟ 

2.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ขอ้ 9  และแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.

2561 ขอ้ 6 

งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนปลดั 

นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

ดงมะไฟ ที ่ 242 /2561เรือ่ง  

แต่งตัง้คณะกรรมกำรสนบัสนุน

กำรจดัท ำแผนพฒันำองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ  

ลงวนัที ่1 เดอืนพฤศจกิำยน 

2561 

5 4 

3 แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดิตำม

และประเมนิผลแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่องคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลดงมะไฟ 

1.จดัท ำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดิตำม

และประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่องคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ   

2.ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  หมวด 6 

งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนปลดั 

นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

ดงมะไฟ ที ่ 243 /2561 

เรือ่ง  แต่งตัง้คณะกรรมกำร

ตดิตำมและประเมนิผล

แผนพฒันำทอ้งถิน่องคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ 

ลงวนัที ่1 เดอืนพฤศจกิำยน 

5 4 
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ขอ้ 28 2561 

 

 

ล าดบั กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้บัผิดชอบ แบบฟอรม์/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ

ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได ้

4 คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ดงมะไฟ จดัประชุมประชำคม

ระดบัหมูบ่ำ้น/ระดบัต ำบล 

กรณีจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่

กำรทบทวนแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่  

กำรเพิม่เตมิ  กำร

เปลีย่นแปลง 

และกำรแก้ไข แผนพัฒนำ

ทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี 

1.คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดกำร

ประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน /ระดับ

ต ำบล  

2.หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ไดม้หีนงัสอื 

ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที ่

15 พฤษภำคม 2562 เรือ่ง  ซกัซอ้ม

แนวทำงกำรทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2561-2565 ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  

3.หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ  

ที ่มท 0810.2/ว0600 ลงวนัที ่22 มกรำคม 

2559  

4.หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ  

ที ่มท 0810.3/ว6247 ลงวนัที ่3 

งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนปลดั 

1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

 

1.รำยงำนกำรประชุมประชำคม

ระดบัหมูบ่ำ้น/ระดบัต ำบล 

2.รำยละเอยีดโครงกำร/ควำม

ตอ้งกำรของประชำชนทีไ่ดจ้ำก

กำรประชุมประชำคม 

 

10 8 
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พฤศจกิำยน 2560  

 
 
 
 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได ้
5 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร

จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ 
เพื่อจัดท ำ(ร่ำง)แผนพัฒนำ
ท้ อ ง ถิ่ น  ก ร ณี ที่ จ ั ด ท ำ
แ ผ น พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น ก ำ ร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ก ำ ร เ พิ่ ม เ ติ ม   ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง และกำรแก้ไข 
แผนพัฒนำท้องถิ่น แล้วแต่
กรณ ี
 

1 .จัด ให้ มีก ำรป ระชุ มคณ ะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำ เพ่ือจดัท า 
(ร่ำง)แผนพัฒนำท้องถิ่น   กรณีที่จ ัดท ำ
แผนพฒันำทอ้งถิน่กำรทบทวนแผนพฒันำ
ท้องถิ่น  กำรเพิ่มเติมกำรเปลี่ยนแปลง  
และกำรแก้ไข แผนพฒันำท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี  
2.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2548  และที่ แก้ ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561   
3.หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ไดม้หีนังสอื 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที ่15 
พฤษภำคม 2562 เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทำง
กำรทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-

งำนนโยบำยและแผน 
ส ำนกังำนปลดั 
1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 
 

1 . ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลดงมะไฟ เพื่อ
จดัท ำ (ร่ำง)แผนพฒันำทอ้งถิน่ 
ที่จดัท ำแผนพฒันำท้องถิ่นกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น  
กำรเพิม่เตมิ   
กำรเปลีย่นแปลง และกำรแกไ้ข 
แผนพฒันำทอ้งถิน่ แลว้แต่
กรณ ี
2.(รำ่ง)แผนพฒันำทอ้งถิน่ 
ตำมแบบ เช่น ผ.01 , ผ.02 , ผ.
02-1 , ผ.03 
   

20 18 



 

43 
 

2565 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
4.ยกรำ่ง แผนพฒันำทอ้งถิน่ (แลว้แต่กรณี) 
 
 

 
 

ล าดบั กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้บัผิดชอบ แบบฟอรม์/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ

ประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

6 คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ดงมะไฟ เพื่อพจิำรณำ (ร่ำง)

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 

 

1.จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ

ทอ้งถิน่ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ 

เพ่ือพิจารณา (ร่ำง)แผนพัฒนำท้องถิ่น

กรณี ที่ จ ัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นกำร

ทบทวนแผนพฒันำท้องถิ่น  กำรเพิ่มเติม  

ก ำ ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง   แ ล ะ ก ำ ร แ ก้ ไ ข 

แผนพฒันำทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี  

2.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2548  และที่ แก้ไข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561   

งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนกังำนปลดั 

1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

พจิำรณำ (รำ่ง)แผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี 

 

10 8 
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3.หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ไดม้หีนังสอื 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่ 

15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได ้
7 สภำองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลดงมะไฟพจิำรณำให้
ควำมเหน็ชอบ แลว้แต่กรณี 

1.สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
2.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561   
 

งำนกจิกำรสภำ 
ส ำนกังำนปลดั  
1.นำงสำวเกตุวด ีอุปพงษ์ 
เจำ้พนกังำนธุรกำรปฏบิตังิำน 
2.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

1.รำยงำนกำรประชุมสภำ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ดงมะไฟ  
ทีใ่หค้วำมเหน็ชอบ 

10 10 

8 ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ประกำศใช ้
พรอ้มประกำศใชป้ระชำชน
ทรำบ แลว้แต่กรณี 

1.ผูบ้รหิำรลงนำมประกำศใชแ้ผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ 
2.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  

งำนนโยบำยและแผน 
ส ำนกังำนปลดั 
1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลดงมะไฟ กำรประกำศใช้
แผนพฒันำทอ้งถิน่ 

5 5 
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ล าดบั กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้บัผิดชอบ แบบฟอรม์/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ

ประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

9 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำ
แผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 เพ่ือจดัท า(ร่าง)แผนการด าเนินงาน  
 ประจ าปี  2563 
2.ประชุมคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ 
ณ หอ้งประชุมองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ดงมะไฟ เพ่ือเหน็ชอบร่างแผนการ
ด าเนินงาน  
ประจ าปี 2563  
3.ประกาศใช้แผนด ำเนินงำนประจ ำปี2563 
4.แจ้งสภาองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดง
มะไฟ 
เพือ่ทรำบ(แลว้แต่กรณี) 
5.ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
กำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  หมวด 1 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 

งำนนโยบำยและแผน 
ส ำนกังำนปลดั 
1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

1 . ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒ นำองค์ ก ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  
2.ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
องค์ก ำรบ ริห ำรส่ วนต ำบ ล 
ด งม ะ ไฟ  ณ  ห้ อ งป ร ะชุ ม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
มะไฟ  
3.ประกำศใชแ้ผนด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2563 
4.รำยงำนกำรประชุมสภำ 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดง
มะไฟ 
(แลว้แต่กรณี) 
 
 

10 10 
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ล าดบั กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้บัผิดชอบ แบบฟอรม์/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ

ประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

10 กำรตดิตำมและประเมนิผล
แผนพฒันำองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลดงมะไฟ 
 

1.ป ร ะชุ ม คณ ะก ร รม ก ำ รติ ด ต ำม แ ล ะ
ประเมนิผลแผนพฒันำ องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลดงมะไฟ ปีละ 4 ครัง้ เพื่อประเมินผล
แผนพฒันำ ทำงดำ้นยทุธศำสตรแ์ละโครงกำร 
2.รวมรวมเอกสำรประกอบกำรติดตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ(ทัง้ 4 ไตรมำส) 
3 .ผู้บ ริห ำรประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมนิผลแผน 
4.จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
เพ่ือทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 
5.แจง้ใหส้ภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดง
มะไฟ ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 
6.ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  หมวด 1 

งำนนโยบำยและแผน 
ส ำนกังำนปลดั 
1.นำงสำวสมุทันำ แกว้เสนำ 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

1.รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ องคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลดงมะไฟ  
ปีละ 4 ครัง้ 
2.ขอ้มลูกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ 
3.ประกำศผลกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ 
4.รำยงำนกำรประชุมสภำ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ดงมะไฟ ทรำบกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลแผนพฒันำ 
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และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 
 รวม 10 กระบวนการ    100 91 
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การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ  e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2548 หมวด 6  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย

ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล

ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

  เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 – เดือนกันยายน  

พ.ศ.2562) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลใน

ระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

ดังนี้ 
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สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

รอบเดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
การวดัผลในเชิงปริมาณ 

แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  เป็นการประเมนิในส่วนของการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ  
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 จ านวน 19 รายการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟด าเนินการ จ านวน 17 
รายการ แบบท่ี 2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) จ านวน 5 ยุทธศาสตร์  โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ทัง้ส้ิน 129 
โครงการงบประมาณทัง้ส้ิน 36,214,135 บาท  

แล้วเสรจ็ทัง้ส้ิน        85  โครงการ   

ระหว่างด าเนินการ    19 โครงการ 

ยงัไม่ได้ด าเนินการ     23 โครงการ   

โครงการท่ียกเลิก      23 โครงการ  

การเบกิจ่ายแบ่งเป็นงบปกต ิ    36,214,135  บาท  และเงนิสะสม 1,572,600  บาท 

โดยโครงการทีแ่ลว้เสรจ็และระหวา่งด าเนินการ ในระบบ e-plan  

แบบท่ี 3/1 แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์

  เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมนิผลการด าเนินงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ องค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร ์

โดยแยกเป็น 

1.ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในภาพรวม  ประชาชนท่ี

พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้

บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยแยกเป็น 

อายตุ า่กว่า 30 ปี  พอใจมาก 23.75%  และพอใจ 70.88% 

อาย ุ30 ปี  ขึน้ไป พอใจมาก 28.24%  และพอใจ 68.56% 

อาย ุ40 ปี  ขึน้ไป พอใจมาก 28.41%  และพอใจ 67.40% 

อาย ุ50 ปี  ขึน้ไป พอใจมาก 25.09%  และพอใจ 72.04% 

2.ความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์ทัง้หมด 5 ยทุธศาสตร ์อยู่ในเกณฑป์ระสบความส าเรจ็

มาก 

ข้อมูลในระบบ e-plan 
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  ระบบ e-plan โครงการทีอ่นุมตังิบประมาณประจ าปี 2562 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดงมะไฟ ทัง้สิน้ 129  โครงการ งบประมาณทัง้สิน้  36,214,135 บาท และโครงการทีม่กีารบนัทกึเบกิจ่าย  

ปี 2562 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมะไฟ ทัง้สิน้  85 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 30,147,645 บาท 

การวดัผลในเชิงคณุภาพ 

แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรส์ าหรบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ทอ้งถิน่ เพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์(พ.ศ.2561–2564) ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท

0810.2/ว0600 ลงวนัที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยคะแนนเตม็ 100 คะแนน  ได้ 87.40  คะแนน  

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ส าหรบัแผนพฒันา เพือ่ความ

สอดคลอ้งของยทุธศาสตรแ์ละโครงการ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท0810.2/ว0600 ลงวนัที ่  

29 มกราคม 2559  เรือ่ง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่    

โดยคะแนนเตม็ 100 คะแนน  ได้ 88.30 คะแนน  

แบบท่ี 3/2  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 

  เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
ในภาพรวม โดยเกบ็ขอ้มลูปีละ 1 ครัง้ หลงัสิน้สดุปีงบประมาณ  โดยมกีารประเมนิทัง้หมด  9 ประเดน็  
แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม                   
ในแต่ละยทุธศาสตร ์ซึง่ในแต่ละชว่งอายุ และแต่ละยทุธศาสตรค์ะแนน ความพงึพอใจ ไมน้่อยกว่า 7 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน  

ข้อเสนอแนะ   ประธานในที่ประชุมเสนอแนะให้องค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ จดัให้มกีารประชุมเพื่อ

ซกัซอ้ม      ท าความเขา้ใจก่อนแจกแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ  
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