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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร 
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ 
ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑.1.1 เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
1.1.2 ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
1.1.3 ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
1.1.4 เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
1.1.5 ทำให้เกิดความชัดเจนในกาดำเนินงาน  

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมแีผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง 
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
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ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะ 
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่าง
ใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงาน
การติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม    

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่า
การดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว
และท่ีได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที ่บอกถึงการบรรลุ         
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสี่ปี จากเหตุผล
ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ 30 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
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๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระเป็นไป 
ด้วยความถูกต้องตามเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การรบริหารส่วนตำบลขนงพระจึงไดด้ำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.2 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ 
แนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ 
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ 
เพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาใน
การดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็น
การวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้า หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำ
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
พื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ำกับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  
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1.3 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี 
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การ
จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการ
คำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้  

1.3.1 ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

1.3.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่ จะให้เงินอุดหนุน 

1.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพฒันาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

1.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้นำ โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้
ในหมวดเงิน อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน
สะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน 
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ 
กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 
ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุด เมื ่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้เมื่อพบจุด
แข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั ้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
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พยายามลดถอยสิ ่งที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื ่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

1.4 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.4.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

1.4.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
1.4.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
1.4.4 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ    
1.4.5 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป    
1.4.6 เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ  

1.5 ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั ้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๙ (๑)    
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ขั้นตอนที่ ๓     
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผล 

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๙ (๒)      

ขั้นตอนที่ ๔     
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน          
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๓ (๓)     

ขั้นตอนที่ ๕     
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (๕)  
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แผนภาพที่ 1 : คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการเลือกกันเอง 1 คน 

 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เลือกกันเอง 3 คน 

 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ประชาคมคดัเลือก 2 คน 

 

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารคัดเลือก 2 คน 

 

หัวหน้าส่วนราชการ 
คัดเลือกกันเอง 2 คน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารคัดเลือก 2 คน 

 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการเลือกกันเอง 1 คน 
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คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

แผนภาพที่ 2 : ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้      

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

❖ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน 
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.6.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  

1) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่
กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความ
ล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่     

2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  
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3) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มี
ความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจ หน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น    

4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น ดังนี้  
(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้

สะดวกปลอดภัยประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง 

(๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท             

(๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอใน
การดำรงชีวิต   

(๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  
ปริมาณนำ้เสียลดลงการระบายน้ำดีขึ้น 

(๖) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน  
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิตค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย 
รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป  

5) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  
การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม ่ 

6) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหา
ของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่    

7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจาก
การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ          

8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็น
การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการกระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่   
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1.6.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรวมทั้งตำบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายนอก
และภายใน ดังนี้   

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย  
สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกเป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึน  

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัย 
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
แสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายใน
ท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) 
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน    

1.6.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) ต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๖5) รวมทั ้งที่

เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม   
1.6.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  

1.6.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา    
1.6.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ   
1.6.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน  
1.6.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

1.7 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน
กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้  

1.7.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้    

๑) ผู ้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ      

๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)   
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๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

๔) เครื ่องมือ อันได้แก่ เครื ่องมืออุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื ่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ 
บริบทของท้องถิ่น    

๕) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการ
ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ ดำเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)   

1.7.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตาม

ประเมินผล โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบ
ของการดำเนินโครงการผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหา  
สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา    

๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการ
เก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี  

 

1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม 
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้    
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1.8.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

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

1.8.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลในภาพรวม  

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระในแต่ละยุทธศาสตร์  

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)  

1.8.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ  กำหนดให้ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเป็นผู้  
รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล คณะกรรมการ หรือ
คณะทำงาน กำหนดแบบ วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
 
1.9 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

1.9.1 ทำใหรู้้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
1.9.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ ของแผนงานขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1.9.3 ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ
เป็นต้น  

1.9.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการ หรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว    
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหามาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ     
การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

http://www.dla.go.th/
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1.9.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป  

1.9.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที ่นำไปปฏิบัติมีจ ุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1.9.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการ 
ไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง ได้แก่ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)       

1.9.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง        

1.9.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยาย โครงการให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ          
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็
ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
 
1.10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำขนงพระ 

 

1. นายชาติชาย  ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนงพระใต้ ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทย์  ศิริจันดา  สมาชิกอบต.ขนงพระ หมู่ท่ี 5  กรรมการ 
3. นายสนั่น  ดาษขุนทด สมาชิกอบต.ขนงพระ หมู่ท่ี 12  กรรมการ 
4. นางกิ่งดาว  มิตรสันเทียะ สมาชิกอบต.ขนงพระ หมู่ท่ี 12  กรรมการ 
5. นางสาววิลาวัณย์ นันขุนทด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6  กรรมการ 
6. นางทองย้อย  แจ้งไพร  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1  กรรมการ 
7. นางยุพา  แจ้งไพร  ผู้แทนหน่วยงาน รพ.สต.ขนงพระเหนือ กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์  ขันธวิธิ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กรรมการ 
9. นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทึก  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
10. นายธวัช  มงคลศร  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 5   กรรมการ 
11. นายสวัสด์ิ  ศรีม่วง  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 10      กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
 

2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติและ
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 พันธกิจ (Mission)   
 

2.2.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
2.2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
2.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชนชน 
2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

2.2.6 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

2.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2.8 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 

จุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จะดำเนินการในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีภารกิจหลัก 20 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

2.3.1 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที ่ด ี ได้ร ับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั ่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 

2.3.3 เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้
ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

2.3.4 ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 

2.3.5 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
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2.3.6 การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 

2.3.7 บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 

2.3.8 ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

2.3.9 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.3.10 ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.11 สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด 

2.3.12 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

1.3.13 ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 

1.3.14 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.15 ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.3.16 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล 

2.3.17 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

2.3.18 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

2.3.19 ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.20 บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ตามวิสัยทัศน์ของตำบลขนงพระ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด 
เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตำบลขนงพระ ให้
ก้าวหน้า นโยบายที่ครอบคลุมทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทางแหล่งน้ำ  
สุขภาพ การเกษตร พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน อสม. นโยบายด้านสังคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส นโยบายด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาในตำบลขนงพระให้เป็นไปตาม
ความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตำบลขนงพระเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา       
ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ       
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุกวัย
ของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดย
ส่วนรวม เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
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บริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 8  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็น
การจัดทำตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างสาธารณูปการ
เป็นการส่งเสริมบรรยากาศน่าอยู่ ความสะดวก และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างและปรับปรุงกิจการสาธารณูปโภค

สาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษา

ในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4) การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้แก่ การ
พัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทั้งในด้านสวัสดิการต่าง ๆ การศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวม
ไปถึงด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายระดับของคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับประชาชน ได้แก่ ด้านการศึกษา การพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐานป้องกันและกำจัดโรคระบาดต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขอนมัยและ
ความรู้ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างทั่วถึง       

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการศึกษา 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการ 
ศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและการสนับสนุนส่งเสริม
กีฬานานาชาติ 

4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
5) การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
6) การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
7) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
8) แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง  

พระพุทธศาสนา 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ำแก้จน ได้แก่ การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำใหม่ สำหรับใช้ใน

การอุปโภคและบริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ 

คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก ่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลขนงพระ  ให้
สวยงามและน่าท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งในตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายสามารถสร้าง
เรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนานต่อเนื่องในกลุ่มอำเภอและเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศและในประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลขนงพระให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
2) เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดข้ึนในตำบล 
3) เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้คงอยู่สืบต่อไป 
4) เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบล 

แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ม ีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว ด้านศาสนา 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
2) สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
3) ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การส่งเสริม
ให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ เกิดศักยภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น  เพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้สามารถดำเนินงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาตำบล อีกท้ังจัดให้มีแนวทางจัดระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทันสมัย สะดวก และรวดเร็วต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้เกิดศักยภาพในการทำงาน 
2) เพ่ือให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ  

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง           

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกรรม
ประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงดีขึ้นและขยายตัวออกไป
เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ 
2) เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการว่างงาน รวมทั้งยกระดับรายได้ของประชาชน 
3) เพ่ือให้มีศูนย์รับซื้อสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
4) เพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30  
5) ครัวเรือนมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
6) ประชาชนมีรายได้ดีข้ึนเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
2) สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3) เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั ่งย ืน ได้แก่ การพัฒนาที ่ครอบคลุมกิจกรรมที ่เก ี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติการจัดทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอันจะเป็นการสร้างและส่งเสริมความสวยงาม
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้อย่างไม่หมดสิ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนงพระ 
2) เพื่อเป็นการจรรโลงให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเรียนรู้อนุรักษ์และรักษาความสะอาด 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
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3) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือให้สองข้างทางมีความสวยงาม 
5) เพ่ือให้บรรยากาศในชุมชนน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
2) การจัดการการบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที ่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที ่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4 เป้าประสงค ์

2.4.1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน 
2.4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและการสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.4.4 การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ด ี
2.4.5 ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอ 
2.4.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมี

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.4.7 การดำเนินชีวิตและการทำงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.8 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการบำรุงรักษา 
2.4.9 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
2.4.10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 

2.5 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ  

2.6 ค่าเป้าหมาย 

2.6.1 ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2.6.2 เด็ก สตรี คนชรา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
2.6.3 ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6.4 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.6.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
2.6.6 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.7 กลยุทธ์ 

 2.7.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

2.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.7.3 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

2.7.4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

2.7.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
2.7.6 ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

2.7.7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2.7.8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบ
สานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.7.9 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

2.7.10 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
2.7.11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบ
กำจดัขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.7.12 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเพ่ิมช่องทางตลาด 

2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

2.8.1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.8.2 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.8.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
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2.8.4 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
2.8.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.9 แผนงาน 

2.9.1 แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2.9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.9.3 แผนงานการศึกษา 
2.9.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.9.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.9.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.9.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.9.8 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.9.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.9.10 แผนงานการเกษตร 
2.9.11 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

แผนภาพที่ 3 : ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
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2.10 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

❖ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend ป ัจจ ัยและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

➢ จุดแข็ง (Strength) 

1) ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความพร้อมที ่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

2) ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
4) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
5) มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
6) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
7) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

อ้อย มันสำปะหลัง และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
8) มีแหล่งน้ำไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี 
9) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคัญ 
10) มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง โดยสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษาและสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 1 แห่ง 
11) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
12) มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้แก่สำนักงานที่ดิน

สาขาปากช่อง 
13) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
14) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาขัดแย้งภายในชุมชน 
15) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
16) มีวัด 13 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง 
17) องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน 
18) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
19) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน กลุ่มโคเนื้อ โคขุน  

20) ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามแผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
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➢ จุดอ่อน (Weakness)  

1) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
2) ราษฎรบางกลุ่มยังมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ 
3) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
4) บางหมู่บ้านยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ในช่วงหน้าแล้ง 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เขาและห่างไกล 
5) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับ แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระขาดบุคลากรหลายตำแหน่งและขาดบุคลากรที่มีความ

ชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

7) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก 

➢ โอกาส (Opportunity)  

1) จังหวัดนคราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

2) มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3) ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป  ระบบราชการทำ

ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
4) รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
5) ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

➢ ข้อจำกัด (T : Threat) 

1) งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลางไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
2) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
3) การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
4) การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมายจึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัย

ความเสียสละของชุมชนเท่านั้นซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (Performance Indicators)     
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญ ในการนำมาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผล ดังนี้  

3.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงาน  

การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี ้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1.1 ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)    

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน ซึ ่งตัวบ่งชี ้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) 
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น 

3.1.2 ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

1) ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากน้อยเพียงใดสำเร็จหรือไม่
สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
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2) สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณหรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม        
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
4) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา

ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกข้้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

3.1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
2) เพ่ือให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
3) เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ   

3.1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

1) กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2) กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  
3) ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้  
4) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

          
            

 
 

❖ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้ 
1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 

2) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน) 

3) การนำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 

❖ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 30 คะแนน = ดีมาก  
คะแนน 25 คะแนน = พอใช้  
คะแนน 20 คะแนน = ต้องปรับปรุง  

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบง่ชี้การปฏิบัติงาน 
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❖ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1   : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน      
➢ มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน   ได้ 4 คะแนน 
➢ มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้ 3 คะแนน 
➢ มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน                                                              
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน             
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

ลำดับที่ การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ                       

(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

2 คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา  

3 คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

10 ผู ้บร ิหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62    

 

มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขัน้ตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2   : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน  ได้ 5 คะแนน       
➢ ประเด็นการพิจารณา 90 - 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน 
➢ ประเด็นการพิจารณา 80 - 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน 
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน                                                                     
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คะแนนที่ได้  5  คะแนน 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การประเมินคุณภาพของแผน 100 คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน  

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 

3.1 วิสัยทัศน ์ (5) (5) 

3.2 พันธกิจ (5) (5) 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 

3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3   : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน       
➢ มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน  ได้ 4 คะแนน 
➢ มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน  ได้ 3 คะแนน 
➢ มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน                                                              
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน             
คะแนนที่ได้ 5  คะแนน 

ลำดับ
ที ่

การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ                       

(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

3 มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทาง การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งวิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

8 มีการดำเน ินการประช ุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจ ัดทำร่าง 
แผนพัฒนา 

 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

10 ผู ้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนา โดยขอขยายระยะเวลาในการจัดทำ
แผนพัฒนาสี่ปีได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕59 

 

มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขัน้ตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4   : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน  ได้ 5 คะแนน       
➢ ประเด็นการพิจารณา 90 - 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน 
➢ ประเด็นการพิจารณา 80 - 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน 
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน                                                                     
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน             
คะแนนที่ได้  5 คะแนน 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนพัฒนาห้าปี                     
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การต ิดตามและประเม ินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

100 คะแนน 5 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 

5.3 จำนวนวัตถุประสงคม์ีความเหมาะสมกับโครงการ (3) (3) 

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณ        
ได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา 
ปี (5 ปี) 

(3) (3) 
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ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (4) (4) 

5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 

5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง (3) (3) 

5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีทุกโครงการ (5) (5) 

5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาด
ว่าจะได้รับ 

(5) (5) 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ (4) (4) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบัสอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 

5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 

5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท.๐๔ (3) (3) 

รวม 100 100 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5   : การดำเนินโครงการ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้ 5 คะแนน        
➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้ 4 คะแนน 
➢ ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้ 3 คะแนน 
➢ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน                                                                            
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน             
คะแนนที่ได้  4 คะแนน 

แผนพัฒนา 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ คะแนนที่ได ้

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 1,107 - - 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 265 23.94 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 78 29.43 - 

การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3         38 48.72 4 

หมายเหตุ  : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาห้าปี (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖3)  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
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เกณฑ์การประเมิน  : ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
➢ ไม่มีผลกระทบ         ได้ ๕ คะแนน  
➢ มีผลกระทบ ๑ โครงการ     ได้ ๔ คะแนน  
➢ มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ    ได้ ๓ คะแนน  
➢ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ   ไม่ได้คะแนน    

ผลการติดตามและประเมิน                                                                     
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน             
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

โครงการที่ดำเนินการ 
จำนวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนที่ได ้

โครงการที่ดำเนินการ                    38 ไม่มีผลกระทบ 5 

❖ สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจำทำแผนพัฒนาสี่ปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 5 5 
5 การดำเนินโครงการ 5 4 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 29 
 
ข้อคิดเห็น 

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 29 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย
คะแนนที่มีค่าน้อย คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ตามเกณฑ์ชี้วัดจึง
ทำให้ไม่ได้คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณเงินรายได้จากการจัดเก็บยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและรัฐบาลก็ยังไม่ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น จึงทำให้การดำเนินโครงการใน
ครึ่งปีแรกไม่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา 

จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่
สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน
การดำเนินงานได้ สาเหตุเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชานได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน 
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ชื่อโครงการ           
               
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง       
สังกัด : สำนัก/กอง            

  
คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 

ลำดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี)้ ใช่ ไม่ใช่ 
1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน 

หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) ที่
เกินศักยภาพของชุมชน 

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   
4 ได้ดำเนินโครงการ   
5 ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ   
7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหร ือความเส ียหายที ่ เก ิดข ึ ้นในการดำเน ินโครงการ                 

โปรดระบุผลกระทบ       
                   
                          

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ  
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563) 
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3.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑  
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วน ท้องถิ่น) โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้  
แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ    

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  

 

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  

 

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ   
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม

จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

๒. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล   
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ ประเมินสถานภาพ

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 

๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑1 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑2 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    
1. เพศ  ชาย    จำนวน  77  คน คิดเป็นร้อยละ  45.29  

 หญิง   จำนวน  93  คน คิดเป็นร้อยละ  54.71 
 

2. อายุ  ต่ำกว่า 20  ปี  จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ    6.47  
    20 – 30  ป ี  จำนวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ  20.59  
    31 – 40 ป ี  จำนวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  20.00 

    41 – 50 ป ี  จำนวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ  27.65  
     51 – 60 ปี   จำนวน  32  คน คิดเป็นร้อยละ  18.82  
     มากกว่า 60 ปี  จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ  6.47 
 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จำนวน  83  คน คิดเป็นร้อยละ  48.82  
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  65  คน คิดเป็นร้อยละ  38.24  
      อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน   10  คน คิดเป็นร้อยละ   5.88 

 ปริญญาตรี   จำนวน   10  คน คิดเป็นร้อยละ   5.88 
 สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59  
 อ่ืน ๆ    จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59 

 

4. อาชีพ  รับราชการ   จำนวน    6  คน คิดเป็นร้อยละ    3.53   
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน    8  คน คิดเป็นร้อยละ    4.71  
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  14.71 

    รับจ้าง   จำนวน  78  คน คิดเป็นร้อยละ  45.88 
     นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ    7.06  
     เกษตรกร   จำนวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ  23.53 
           อ่ืนๆ ระบุ   จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 - 3/1  
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 3 2 4 1 4 2     

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 125 8 47 17 127 8     
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
49 25 62 31 65 26     

๔. ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน 2 1 0 - 1 -     
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 4 0 4 - 4 -     
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี 
20 7 34 7 36 0     

7. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

9 3 11 5 21 2     

8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 2 6 2 7 0     

รวมทั้งสิ้น 216 48 168 63 264 38     

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา - 22.22 - 38.41 - 14.39     
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ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี     
1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาห้าปี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดำริ 3 600,000 4 530,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 19 2,420,000 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 125 118,807,080 47 42,951,950 127 187,285,400 107 88,789,950 78 80,938,290 484 518,772,670 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 49 4,687,000 62 5,827,760 65 6,365,000 65 9,535,000 61 6,175,000 302 32,589,760 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน 2 800,000 0 0 1 250,000 1 450,000 1 500,000 5 2,000,000 
๕. ย ุทธศาสตร ์ด ้านพ ัฒนาการ

ท่องเที่ยว 4 320,000 4 300,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 20 1,430,000 
6. ย ุทธศาสตร ์ด ้านการบร ิหาร

ราชการตามหลักการบร ิหาร
บ้านเมืองที่ดี 20 18,172,200 34 19,058,960 36 19,207,200 35 26,706,000 35 28,846,000 160 111,990,360 

7. ย ุทธศาสตร ์ด ้าน เสร ิมสร ้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 9 240,000 11 1,460,000 21 1,840,000 21 1,790,000 22 1,810,000 84 7,140,000 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 4 335,000 6 510,000 7 575,000 8 605,000 8 605,000 33 2,630,000 

รวม 216 143,961,280 168 70,637,670 265 216,222,600 245 128,575,950 213 119,574,290 1,107 678,972,790 
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2) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  รวม 

จำนวน 
โครงการ  

งบ  
ประมาณ  

จำนวน 
โครงการ  

งบ  
ประมาณ  

จำนวน 
โครงการ 

งบ  
ประมาณ  

จำนวน 
โครงการ 

งบ  
ประมาณ  

จำนวน 
โครงการ 

งบ  
ประมาณ  

 ๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  3  600,000  3  500,000  3  400,000  3  400,000  12 1,900,000 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  26 3,005,000 26 2,745,000 26 2,535,000 26 2,535,000 104 10,820,000 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  14 3,720,000 7 175,000 8 415,000 6 155,000 35 4,465,000 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  12 12,107,200 8 12,027,200 8 12,027,200 8 12,027,200 36 48,188,800 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  8 1,132,000 8 1,141,000 8 1,145,000 8 1,145,000 32 4,563,000 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  155  143,063,748  34  27,423,500  28  27,591,000 26  27,742,000 243  225,820,248  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

- วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8 530,000 8 500,000 8 470,000 8 470,000 32 1,970,000 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 6,355,000 17 5,850,000 18 6,100,000 17 5,650,000 69 23,955,000 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
6 130,000 6 130,000 6 130,000 6 130,000 24 520,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5 365,000 3 80,000 2 40,000 3 70,000 13 555,000 

รวม 254 171,007,948 120 50,571,700 115 50,853,200 111 50,324,200 600 322,757,048 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารสว่นตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 
               หนา้ 40 
      
  

3) ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง

พระราชดำริ 
5 3.36 0 0 1 0.84 0 0 6 2.24 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 22.15 0 0 19 14.97 0 0 52 19.40 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
82 55.03 0 0 51 42.86 0 0 133 49.63 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน 1 0.67 0 0 0 0 0 0 1 0.37 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารบ้านเมืองที่ดี 
14 9.40 0 0 26 21.85 0 0 40 14.93 

7. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

10 6.71 0 0 14 11.76 0 0 24 8.96 

8.  ย ุทธศาสตร ์ด ้ านการอน ุ ร ักษ ์และพ ัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

4 2.68 0 0 8 6.72 0 0 12 4.48 

รวม 149 - 0 0 119 - 0 0 268 100.00 

หมายเหตุ : โครงการตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565  จำนวน  649  โครงการ                                              
               รวมทั้งสิ้น  1,107  โครงการ  
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4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563   
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืน ๆ รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 25,000 0.24 0 0 0 0 25,000 0.24 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,634,600 45.01 0 0 0 0 4,634,600 45.01 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5,412,720 52.57 0 0 0 0 5,412,720 52.57 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน - - 0 0 0 0 - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว - - 0 0 0 0 - - 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองที่ด ี
99,740 0.97 0 0 0 0 99,740 0.97 

7. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

105,000 1.02 0 0 0 0 105,000 1.02 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

20,000 0.19 0 0 0 0 20,000 0.19 

รวม 10,297,060 100 0 0 0 0 10,297,060 100 
 

งบประมาณที่ตั้งรับไว้ทั้งหมดทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และงบอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการ รวมทั้งส้ิน 10,297,060.- บาท 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
1) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 และงบอ่ืน ๆ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - - - - - - 
7 - - - - - - 
8 - - - - - - 
9 - - - - - - 
10 - - - - - - 
11 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์        
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผน      
ท ุกปี และให ้ม ี การบรรจ ุ โ ครงการ ให้
สอดคล้องกับสถานะคลังขององค์กร 

2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที ่กำหนดไว้  
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเน ินงานตามแผนที ่ได ้กำหนดไว้        
อย่าง ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน      
จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่ง        
ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผน      
ที่กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กร
ไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความสำค ัญและทำความเข ้า ใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต ผลสัมฤทธ ิ ์  ป ัญหา/อุปสรรคที่
สะท้อนไปสู่ การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ 
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที ่กำหนดขึ้น
ตามแผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กำหนดตามแผน 
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจาก
การเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

- หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำ
โครงการโดยคำนึงถ ึงต ัวช ี ้ว ัดที ่กำหนด 
เพ่ือให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
- หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความ 
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่
ได้ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร ่งร ัดหน่วยงานที ่ต ้องจ ัดส่งข ้อมูล
รายงาน ผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการ
เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               
การพัฒนา  

คำชี้แจง :  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

 
ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป  

๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ   
2) รายงานผลการดำเนินงาน   

ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี 

บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ  
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

4 2 0.75 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 127 10 3.77 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

65 41 15.47 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน 1 - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 4 - - 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

36 11 4.15 

7. ยุทธศาสตร์ด ้านเสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

21 11 4.15 

8.  ย ุ ทธศาสตร ์ ด ้ าน การอน ุ ร ั กษ ์ และพ ัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

7 3 1.13 

รวม 265 78 29.43 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

***************************************************** 

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระในภาพรวม โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลขนงพระ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 170 คน 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย    จำนวน  77  คน คิดเป็นร้อยละ  45.29  

 หญิง   จำนวน  93  คน คิดเป็นร้อยละ  54.71 
 

2. อายุ  ต่ำกว่า 20  ปี  จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ    6.47  
    20 – 30  ป ี  จำนวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ  20.59  
    31 – 40 ป ี  จำนวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  20.00 

    41 – 50 ป ี  จำนวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ  27.65  
     51 – 60 ปี   จำนวน  32  คน คิดเป็นร้อยละ  18.82  
     มากกว่า 60 ปี  จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ  6.47 
 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จำนวน  83  คน คิดเป็นร้อยละ  48.82  
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  65  คน คิดเป็นร้อยละ  38.24  
      อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน   10  คน คิดเป็นร้อยละ   5.88 

 ปริญญาตรี   จำนวน   10  คน คิดเป็นร้อยละ   5.88 
 สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59  
 อ่ืน ๆ    จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59 

 

4. อาชีพ  รับราชการ   จำนวน    6  คน คิดเป็นร้อยละ    3.53   
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน    8  คน คิดเป็นร้อยละ    4.71  
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  14.71 

    รับจ้าง   จำนวน  78  คน คิดเป็นร้อยละ  45.88 
     นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ    7.06  
     เกษตรกร   จำนวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ  23.53 
           อ่ืนๆ ระบุ   จำนวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ    0.59 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในภาพรวม          

มากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 58 34.12 109 64.12 3 1.76 170 
 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 56 32.94 112 65.88 2 1.18 170 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 53 31.18 114 67.06 3 1.76 170 
 4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 46 27.06 118 69.41 6 3.53 170 
 5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 46 27.06 116 68.24 8 4.71 170 
  6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา

ที่กำหนด 42 24.71 119 70.00 9 5.29 170 
 7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 47 27.65 120 70.59 3 1.76 170 
 8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 44 25.88 120 70.59 6 3.53 170 
9)  ประโยชน์ที ่ประชาชนได้รับจากการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 52 30.59 115 67.65 3 1.76 170 
ภาพรวม 29.02 68.17 2.81 - 
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แบบประเมินความพึงพอใจแบบท่ี 3/3 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
1.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.35 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.46 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.34 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.16 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.32 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.39 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.51 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.57 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.55 

ภาพรวม 8.41 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
2.2 การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
2.3 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางนำ้ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
2.4 การสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.53 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.44 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.21 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.17 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.19 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.18 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.16 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.11 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 

ภาพรวม 8.24 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1  การจัดการศึกษา 
3.2  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV จดัให้มีและเพิ่ม

ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
3.3  การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา กีฬาแห่งชาติและการสนับสนุนส่งเริมกีฬานานาชาติ 
3.4  การปกกันและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
3.5  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่  

 ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
3.6  การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
3.7  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือ่ปลุกจิตสำนึกด้านคณุธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3.8  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน และส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.94 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.77 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.67 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.46 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.47 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.67 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.73 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.73 

ภาพรวม 8.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  น้ำแก้จน 
4.1  ส่งเสรมิเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขดุลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และ 

กระจายการใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.21 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.15 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.08 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.09 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.19 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.18 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 

ภาพรวม 8.17 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการท่องเที่ยว 
5.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5.2  สร้างเครือข่ายการท่องเทียว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
5.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.39 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.17 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.24 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.18 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.29 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.33 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.39 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.47 

ภาพรวม 8.31 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจดัการที่ดี 
6.2  ส่งเสริมประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.61 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.51 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.47 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.30 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.37 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.36 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.39 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.38 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.53 

ภาพรวม 8.43 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
7.1  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคา้ชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
7.2  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
7.3  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.4  การสร้างเครือข่ายสินค้าชมุชน/ศนูย์ประสานสนิค้าชุมชน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.45 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.39 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.41 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.32 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.31 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.33 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.26 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.21 

ภาพรวม 8.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
8.1  การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นชุมชน 
8.2  การจัดการบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที ่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8.3  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
8.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.62 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.48 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.41 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.37 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.37 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.46 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.45 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.51 

ภาพรวม 8.46 
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ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางกาจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นั้น     

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดำเน ินแผนพัฒนาสี ่ป ี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ 30 ซึ่งแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
มีรายละเอียด ดังนี้  

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี 
2) แนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี 
3) แนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  
4) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
5) แนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปีของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
6) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
7) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และข้อ 29 (3) 
กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

1. การประเมินคุณภาพของแผน 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาห้าปี (2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.8 แผนงาน (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวม 100 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาห้าปี (2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม  

คะแนน
ที่ได้ 

 1. ข้อมูลทั ่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที ่ต ั ้งของหมู ่บ้าน/

ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ   
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  การ
เลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับสภาพทางส ังคม เช ่น การศ ึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศ ุส ัตว ์  การบร ิการ การท ่องเท ี ่ ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน การ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (3) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์

สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหว ัด ย ุทธศาสตร ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

15 
(2) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) (1) 

(3) การว ิ เคราะห ์ทางส ังคม เช ่น ด ้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาร ีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) (2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) (2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดบ้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่                    S 
- Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O 
- Opportunity ( โ อ ก า ส )  แ ล ะ  T - Threat 
(อุปสรรค) 

(2) (2) 

(7) สร ุปประเด ็นป ัญหาและความต ้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหต ุของป ัญหาหร ือสมมต ิฐานของป ัญหา         
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา  

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) (1) 

 (9) ผลที่ได้รับจากากรดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
ที ่ผ ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 - 2560 

(1) (1) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค ์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ

องค ์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

 
3 . 3  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์

จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
➢ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และเชื ่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

65 
(10) 

➢ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

➢ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ่ งชาต ิ  แผนการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) (10) 

➢ วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น แบะสัมพันธ์ก ับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ

แ ต ่ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น      
กลยุทธ์ 

3 . 7  จ ุ ด ย ื น ท า ง
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช ื ่ อมโยง

ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

 
 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ล ิ ต /

โครงการ 

➢ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ ่งที ่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

(5) (5) 

➢ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (5) 

➢ ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

➢ แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์แบะยุทะศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานแบความเชื่อมดยงดังกล่าว 

(5) (5) 

➢ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทศาสตร์ชาตอ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  12Thailand 4.0 แผนพ ัฒนาภาค/
แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจ ั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

➢ ผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที ่ เป ็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) (5) 
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาห้าปี (2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) (5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(5) (5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (5) 
5.8 โครงการแก ้ไขป ัญหาความยากจนหร ือการเสร ิมสร ้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) (5) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4) 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPN) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คลาดว่าจะได้รับ 
(5) (5) 

5.12 ผลที่คลาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวม 100 95 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาปี(2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์

การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐก ิจ ,ด ้านส ังคม , ด ้านทร ัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ป ี ไปปฏ ิบ ั ต ิ ในเชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั ่นเองว่าเป็นไปตามที ่ตั ้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

10 9 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น         
ส ี ่ป ีไปปฏิบ ัต ิในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนา  

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที ่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 10 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

57 
(5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
โครงการ 

มีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clear objective) โครงการต ้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ ม ีความเป็นไปได้ช ัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) (5) 

5.3 เป ้าหมาย (ผลผลิต 
ของ โครงการ )  มี
ความชัดเจนนำไปสู่
การตั้ง งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป    ให้ถึง
เป ้ าหมายต ้ อ งช ั ด เ จน  ส ามารถระบ ุ จ ำนวน เท ่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

5.4 โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว า ม
สอดคล ้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล ้องก ับ (1) ความมั ่นคง (2) การสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิต 

ของ โครงการ )  มี
ค ว า ม ส อด ค ล ้ อ ง        
ก ั บ แ ผ น พ ั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป ้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู ่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป ็นม ิตรก ับสิ ่งแวดล้อม                   
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

5.6 โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว าม 
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการม ีล ักษณะหรือสอดคล ้องก ับการปร ับเปล ี ่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ  ไปสู ่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น           
(1) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู ่ส ินค้าเชิง
นว ัตกรรม (2) เปล ี ่ยนจากการขับเคล ื ่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เต ิมเต ็มด ้วยว ิทยาการความคิดสร ้างสรรค์  นว ัตกรรม 
ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและการว ิจ ัย  และพ ัฒนาแล้ว           
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4) 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
ก ั บ ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื ่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนหรือ
การเสร ิมสร ้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น  (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ 
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ         
5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)          (3) 
ความมีประส ิทธ ิผล (Effectiveness) (4) ความย ุต ิธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4) 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถ ูกต ้องตาม
ห ลั ก ว ิ ธ ี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื ่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (4) 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้ 
ว ัด (KPI) และสอด 
ค ล ้ อ ง ก ั บ ว ั ต ถุ  
ประสงค ์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค ์ 

ผลที ่ได้รับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบ ุ ส ิ ่ งท ี ่ ต ้ อ งการด ำ เน ิน งานอย ่ า งช ั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) (5) 

รวม 100 95 
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2. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้ง      
การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก  

2.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัต ิงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม        

ข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
2.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม ่ 
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators: KPIs)  
7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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ส่วนที่ 4 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ 30 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ตามติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน
ระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียด
ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3  
 (www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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รายงานสรุปการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  
ผ่านระบบ e –plan  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 5 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ 2563  

 
6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
ตำบล อำเภอ เนื ่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นชาวบ้านซึ ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันกับ 
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี ดังนี้   

 

6.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ซึ ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้   

 

1) จุดแข็ง (S : Strength)  
 

(1) มีโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือถ่ายโอน 

(2) มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการอ่ืน 

(3) มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
(5) มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล 
(6) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 
(7) สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ และกำลังงบประมาณ 
(8) ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้

เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
(9) มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
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(10) มีพ้ืนที่ขนาดตำบลขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารและดูแลอย่างทั่วถึง 
(11) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 

2) จุดอ่อน (W : Weakness) 
 

(1) ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

(2) โครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณ
รายจ่าย ทำให้การบริหารจัดการขาดระสิทธิภาพ 

(3) บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ใหม่ ๆ ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) ทำให้เกิดความล่าช้าและการทำงานซ้ำซ้อน 

(4) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมีการโอน (ย้าย) บ่อยทำให้เกิดการทำงาน
ไม่มีความต่อเนื่อง  

(5) ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาว 
(6) ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(7) พ้ืนที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก 
(8) ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูร้อน 
(9) การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา ฯลฯ 
(10) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการ

แสดงออกความคิดเห็น 
(11) ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การ

ปลูกพืชเชิงเดียว การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

6.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่   
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

 

1) โอกาส (O : Opportunity)  
 

(1) มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
(2) กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(3) แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ 

และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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(4) สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประชาชนในตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(5) มีการปลูกพืช หรือทำเกษตรหลากหลายชนิด ของประชาชนในตำบล 
(6) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานมากข้ึน 
(7) ความสามัคคีของประชาชนในตำบล เอื้อให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

ดำเนินงานพัฒนาตำบล รวมถึงทำให้สภาองค์การบริหารตำบลมีเสถียรภาพการปฏิรูประบบราชการแบบ
บูรณาการ 

(8) มีวัดและสถานธรรม ซึ้งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชานในตำบล 

(9) มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงมัธยมตอนต้นและมีศูนย์
การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

(10) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

 

2) ข้อจำกัด (T : Threat)  
 

(1) อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
(2) การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้อง

อยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
(3) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางฉบับไม่มีความความยืดหยุ่น 

ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
(4) นโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้การ

พัฒนาในบางเรื่องไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(5) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
(6) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ บุตรหลาน ให้ได้รับการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 
(7) ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการ

สื่อสาร ทำให้เด็กและเยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผิด ๆ 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมา 

(8) การใช้แรงงานต่างด้าว นำมาซึ่งปัญหาของโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย เนื่องจ้างเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบควบคุมท่ีดีพอ 

(9) ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ 
(10) การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
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6.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.2.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)    

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้ดังนี้    
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมี

การดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียด ส่วนที่ ๓ หน้า 28)  
❖ แบบที่ ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 

การดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า 35)  
(2) ตัวบ่งชี้ที ่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียด ส่วนที่ ๓ หน้า 29) 
❖ รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยมีการดำเนินการ
ตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนครบทุกขั ้นตอนตามหลักเกณฑ์ตัวชี ้ว ัด ได้ 100 คะแนนเต็ม 
(รายละเอียด ส่วนที่ 3 หน้า29) 

2) ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  
(๑) แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

(รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า 37) โดยสรุปได้ดังนี้                
➢ โครงการตามแผนการดำเนินงาน   จำนวน 254 โครงการ     
➢ ผลการดำเนินงาน   จำนวน      7 โครงการ    
➢ คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา          

3) แผนพัฒนาห้าปี สรุปได้ดังนี้    
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (5 คะแนน) ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมี

การดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 30)  
 (2) ตัวบ่งชี้ที ่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาห้าปี (5 คะแนน) ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 31)  
❖ รายละเอียดผลการประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำ
แผนครบทุกข้ันตอนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด ได้ 100 คะแนนเต็ม (รายละเอียด ส่วนที่ 3 หน้า 31) 

4) การนำแผนไปปฏิบัติ สรปุได้ดังนี้    
(๑) ตัวบ่งชี้ที ่ 5 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน) ได้ 0 คะแนนเต็ม โดยการดำเนิน

โครงการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 30 ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่ง
ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 9.46 (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 32)  
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❖ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า 32) โดยสรุป
ได้ดังนี้                

➢ โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน 400 โครงการ  
➢ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ   จำนวน    74 โครงการ   
➢ การดำเนินงานจริง  จำนวน       7 โครงการ   
➢ คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

❖ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน      
ปี๒๕๖3 (รายละเอียดดูส่วนที่ 4 หน้า 58)     

➢ โครงการตามแผนการดำเนินงาน   จำนวน 254 โครงการ     
➢ ผลการดำเนินงารน จำนวน      7 โครงการ    
➢ คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา          

 (2) ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน) ได้ 
๕ คะแนนเต็ม โดยไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 33)  

6.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ 
ประชาชน  ผู้นำหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ นโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลาย
ครั้ง ทำให้การพัฒนาในบางเรื่องไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอพยพแรงงานของคนใน
พ้ืนที่ เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  
คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ 
ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ นโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้การพัฒนาในบางเรื่องไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้    
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