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ค าน า 
    
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ .ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอง ค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด า เนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้
จากการติดตามและประเมินผล ฯ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   

    ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหป้ระชาชนทราบและ
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 
 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

…………………………………………………… 
๑. ความหมายของการติดตามและประเมนิผล    
  “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการติดตามผลการด าเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่หยุดการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินโครงการ โดยท่ี “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (Cost-Effective)  
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง  ๆ  
การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็น
ส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามอย่างง่าย 
ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเครื่องมือท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ี
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการ
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ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน 

การวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินท้ังแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ว่ายุทศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานท่ีถูกก าหนดไว้นั้น สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ
การเป็นการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย 
(Environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ (Input)  
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (Policy Outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (Policy Impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล สามารถน าไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีหรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่เกิดความคุ้มค่า 

๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation 
Analysis) โดยการส ารวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกองค์กร ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต่าง ท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงเหล่านี้ ท่ีมีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนด
ยุทธศาสตร์และการด าเนินตามกลุยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิ เคราะห์
สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร 
ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์
จากโอกาสทางสภาพล้อม สามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของ
องค์ลงให้น้อยท่ีสุด โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร ดังนี้ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งท่ีมาเบ้ืองต้นของข้อมูล
เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้าง
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ 

- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ว่าปัจจัยใด
เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ว่า
ปัจจัยภายในองค์กรท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของ

องค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษา
ของประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท างานและให้
การบริการประชาชน ฯ  

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผล
กระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยโอกาส
ข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา 

-  อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผล
กระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับ
สภาพองค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได้ 
  การติดตามและประเมินผลท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค ของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และจะต้อง 
ต้ังรับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลง
ไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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3. วัตถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมนิผล    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ 

ว่าสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ มากน้อยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินแผนงาน/โครงการหรือไม่ จึงก าหนดวัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล ดังนี้  

๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป 
๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน 
๕) เพื่อวิเคราะห์ถึงความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ

แก้ไขและตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี 
๖) เพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่างในการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาว่า

จะด าเนินการขยายโครงการหรือยุติการด าเนินโครงการ 
7) เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในพื้นท่ี หรือสังคมส่วนรวม  

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
4.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 28 ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย   
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน   
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน       
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (1) – (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย  
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล

การด าเนินการซึ่งได้จาการติดตามและประเมินต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

   4.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ      
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้แบ่งขั้นตอน

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน ดังนี้  
        2.1 ก าหนดวัตถุประสง ค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการศึกษารายละเอียดของ
โครงการ เป้าหมายโครงการ แนวทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูล สัมภาษณ์/สังเกต ฯ แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล  
        2.2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จัดท าแบบเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือการเก็บข้อมูล เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินความพึง
พอใจ ฯ 
        2.3 ด าเนินการติดตามและประผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงการ
บรรลุเป้าหมายโครงการ เป้าหมายอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรม/โครงการ 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปงีบประมาณ 2564               หนา้ ๖ 

 

        2.4 วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย จ านวน ขนาด 
ระยะทาง เป็นต้น หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ 
       2.5 จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลตามแบบท่ีก าหนด พร้อมข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
        2.6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
        2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน า เสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม  

4.3 การรายงานผล    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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แผนผงัขัน้ตอนการด าเนนิการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
  การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้ว ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด
แนวทางซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง

ปริมาณ   
(๑.๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
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(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)        

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้ 
(๒.๑) แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒ .๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicator)  
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔) การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม (ส่วนยุทธศาสตร์) 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ณ จุดบริการ   
    5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล      
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ก าหนดกรอบ 
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
  ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองโสน อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง   
  ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 

(รอบปีงบประมาณ) 
  ๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
        2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการ  
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน  
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        3. ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่มาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
        4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
       5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด พื้นท่ี จ านวน ระยะทาง เป็นต้น  
        6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความพึงพอใจของประชาชน 
เป็นต้น   
  5.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ก าหนดเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
        1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ 
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง 
วิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
       2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
       3. การสังเกต (Observations) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต  
และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกต
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  
(2) การ สัง เกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม  (Non-participant observation) หรื อการ สัง เกตโดยตรง  (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
        4. การส ารวจ (surveys) หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองโสน/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
โดยอาจจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน  
        5. เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปงีบประมาณ 2564               หนา้ ๑๐ 

 

ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือการน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างด าเนินโครงการ และสามารถน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
โดยประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

๑.  ท าให้รู้ถึงการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพภาพในการบริหารจัดการ และการด าเนิน
โครงการ/แผนงาน ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

๒.  ท าให้เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓.  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดการด าเนินงาน และทราบว่าปัญหานั้นจะต้องเปล่ียนแปลง 
แก้ไขอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อะไรบ้าง เช่น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปล่ียนแปลง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔.  ท าให้ทราบว่าแนวทาง/แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕.  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖.  ท าให้ทราบองค์ประกอบขององค์กร ว่ามีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนการด าเนินงานแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  ท าใหผู้้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รับทราบผลของการด าเนินงาน ว่าสามารถปฏิบัติใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  และร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกส่วน  

  8.  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
  9. ท าใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้   
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  10. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
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ส่วนที ่๒ 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

…………………………………………………… 
๑. สรปุการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองโสน  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท่ีก าหนด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต  
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดตราด แผนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออก 2 แผนพัฒนา
ภาคตะวันออก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีรายละเอียด ดังนี้         

วสิัยทัศน ์
“คมนาคมสะดวก ส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

       ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5  ด้าน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 
แนวทางการพฒันา :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์  คุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง 

และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธ ารงรักษาไวซ้ึ่งประเพณีวัฒนธรรม

อันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
      แนวทางการพัฒนา :  

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้การกระจายสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 

3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา : 
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1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกต้ังๆ การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาท่ีบั่น
ทอนความมั่นคงของชุมชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 
      ๔) ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แนวทางการพัฒนา : 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและท่ัวถึง 
2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค -บริโภค และ

การเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ท่ัวถึง และเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน 
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพิ่มช่องทางการรับรู้

ข่าวสารขององค์กร 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด  โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานและสถานท่ีปฏิบัติงาน

ให้เพียงพอ 

พนัธกจิการพฒันาทอ้งถิน่ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและรักษ์สุขภาพ 
4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุง่หมายเพือ่การพฒันา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพิ่มขึ้น 
๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมท่ีดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๖. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส     

1.2 โครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ตามท่ีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 25๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยทุธศาสตร ์
ปทีี ่๑ (๒๕๖๑) ปทีี ่๒ (๒๕๖๒) ปทีี ่๓ (๒๕๖๓) ปทีี ่๔ (๒๕๖๔) ปทีี ่5 (๒๕๖5) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
ดีมีสุข 

26 12,239,550 26 12,307,550 27 12,657,550 27 12,407,550 27 12,407,550 

๒. การพัฒนา
เศรษฐกิจ     
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและ
รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

11 1,060,000 7 300,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 

 ๓. การ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3 110,000 4 710,000 5 1,000,000 4 200,000 4 200,000 

 ๔. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

36 13,425,200 41 49,354,000 57 30,965,710 81 53,257,860 79 79,266,000 

 ๕. การ
บริหาร
จัดการที่ดี 

4 378,000 5 478,000 7 1,678,000 10 1,905,000 5 295,000 

รวม 
 

80 27,212,750 83 63,149,550 104 46,701,260 130 68,170,410 123 92,568,550 
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การจดัท างบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ 
งบประมาณ 21,640,953 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

16 12,101,185.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

2 230,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2 220,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 8,879,768.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี 2 210,000.00 

รวม 42 21,640,953.00 
 

 รายละเอยีดโครงการพฒันาตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 มีดงันี ้

ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

8,500,800.00 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้
อายุมีรายได้ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 

1,392,000.00 เพ่ือส่งเสริม
สวัสดิการให้คน
พิการฯ 

ผู้พิการทุกคนใน
ต าบล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

90,000.00 เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยฯ 

ผู้ป่วยติดเชื้อทุก
คนในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

ศึกษานอกสถานที่ 20,000.00 เด็กได้รับการ
พัฒนาความรู้ 

100% 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

จัดซื้ออาหารเสริมนม 471,385.00 เพ่ือการเจริญเติบโตที่
สมวัย 

โรงเรียนทั้ง 2 
แห่ง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงกาอุดหนุนการศึกษา
ให้แก่โรงเรียน (อาหา
กลางวัน) 

904,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

โรงเรียนทั้ง 2 
แห่ง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

180,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100% 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

180,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

100% 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองโสน 

80,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
กองทุนฯ 

100% 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติเข้าร่วมงานวัน
ตราดร าลึก 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน ฯ
และการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 

100% 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

ส่งเสริมการเล่นและ
แข่งขันกีฬา 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

100% 

12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการเด็กไทยสดใส ใส่
ใจเรียนรู้ 

30,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
เด็ก 

100% 

13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน วัน
ระก าหวานผลไม้และของ
ดีเมืองตราด 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน 
และการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 

อุดหนุนการจัด
งานประจ าปีของ
จังหวัด ปีละ 1 
ครั้ง 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน 
วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่
เกาะช้าง 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน 
และการจัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

อุดหนุนการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 

15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน 
โครงการจัดงานปี
ใหม่ - กาชาด 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน 
และการจัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

อุดหนุนการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 

16.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

150,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้
สูงวัยในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและผู้สูงอายุ
ด้วยกัน 

100% 

17.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาชีพต าบล
หนองโสน 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 

100% 

18.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการสง่เสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

180,000.00 เพ่ือการบริหารจัดการ
ขยะที่ย่ังยืน 

100% 

19.  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

180,000.00 -เพ่ือป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรม -เพ่ือ
ป้องกันและลดปัญหายา
เสพติด -เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน  

100% 

20.  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

40,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

100% 
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21.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พูลเกษม หมู่ 2 

131,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
207 เมตร (828 ตร.
ม.) 

22.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดท าป้ายช่ือ ถนน/ซอย 
หมู่ 5 

35,000.00 เพื่อความชัดเจนของ
ถนนและซอยต่างๆ 

จ านวน 10 ป้าย 

23.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
วังกลม หมู่ 7 

158,300.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย 

24.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด ซอยราษฎร
อุทิศ (หมู่ 8) 

500,000.00 เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว350 
เมตร 

25.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
(ทางเข้าบ้านนายล็อต 
ใจปัญญา) หมู่ ๑ 

144,800.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๖๐ ตร.ม. 

26.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อ่อนใจ หมู่ ๑ 

166,800.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. 

27.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
แผ้วอ าพันธ์ หมู่ ๑ 

188,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. 

28.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยแหลม
ตอง หมู่ ๒ ถึง สะพาน
ชลประทาน หมู่ ๘ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๖๐ เมตร 

29.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ (บ้านนาย
นิยม ถึง บ้านจ านง) หมู่ 
๓ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
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30.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สระปรือ ๑ หมู่ ๓ 

139,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.
ม. 

31.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ซอยศาลเจ้าปู่หมอ หมู่ 
๔ 

1,339,900.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๕๐ 
เมตร 

32.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร (จากบ้านลุง
บูรณ์ ถึง บ่อสาธารณะ
สระบัว) หมู่ ๔ 

256,400.00 เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ป้องกันภัยแล้งอย่าง
ยั้งยืน 

ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔ น้ิว 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

33.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยดอนศาล
เจ้า หมู่ ๔ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร  

34.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ซอยเพื่อนรัก ๒ หมู่ ๕ 

20,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

35.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เลียบริมคลอง หมู่ ๕ 

445,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖๘๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๒,๗๒๐ 
ตร.ม. 

36.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ลุงสุด หมู่ ๖ 

404,900.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.
ม. 

37.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายถนน คสล. ซอย
เนินขวาง หมู่ ๖ 

95,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๑ เมตร ยาว 
๒๒๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.
ม. 

38.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยสะพาน
ยายเสียว หมู่ ๗ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๘๐ เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถปุระสงค ์ ผลผลติ 

39.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ ซอยปลาย
คลอง - วังกระทะ หมู่ 
๗ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร  

40.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ลงดิน พร้อมวางท่อ 
ซอย ทักษิณ - ประถม 
หมู่ ๗ 

49,100.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการสัญจร
ไปมา 

- ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ลบ.ม. - 
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร ๗ ท่อน - 
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๘๐ 
เมตร ๗ ท่อน 

41.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษ ี

200,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

100% 

42.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจัดต้ัง
เป็นสถานท่ีกลาง และ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการวางแผนและ
พัฒนาท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
และส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
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1.3 ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 
   การใช้จา่ยงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จ านวนเงิน 18 ,658 ,498.49 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน  29 โครงการ จ านวนเงิน 13,966,765.39 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  
 

ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยูใ่น

แผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

27 9 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

8 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 81 18 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี 10 1 

รวม 130 29 
 

1.4 ผลการด าเนนิงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้น าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  

มาด าเนินการโดยการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยู่ดมีสีุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ที่มา 

1 โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

8,500,800.00 7,960,200.00 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
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2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ ฯ 

1,392,000.00 1,261,000.00 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 71,500.00 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

 

4 จัดซื้ออาหารเสริมนม 471,385.00 466,760.16 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

5 อุดหนุนส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

904,000.00 904,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

6 โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 180,000.00 37,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

7 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. หนองโสน 

80,000.00 80,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

8 โครงการอุดหนุนการจัดงานวันวีรกรรม
ทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง 

11,000.00 278.61 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

9 โครงการอุดหนุนการจัดงาน ปีใหม-่
กาชาด จังหวัดตราด 

11,000.00 11,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

 รวม 11,640,185.00 10,791,738.77   

 
ยุทธศาสตร์ที ่3. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหต ุตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ที่มา 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

40,000.00 18,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

 รวม 40,000.00 18,000.00   
 
ยุทธศาสตร์ที ่4. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้า
บ้านนายล็อต ใจปัญญา) หมู่ ๑ 

144,800.00 144,200.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
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2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่อนใจ 
หมู่ ๑ 

166,800.00 166,800.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย แผ้ว
อ าพันธ์ หมู่ ๑ 

188,400.00 188,400.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูล
เกษม หมู่ 2 

131,400.00 131,300.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระ
ปรือ ๑ หมู่ ๓ 

139,400.00 138,800.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

6 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(จากบ้านลุงบูรณ์ ถึง บ่อสาธารณะสระ
บัว) หมู่ ๔ 

256,400.00 256,400.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบ
ริมคลอง หมู่ ๕ 

445,000.00 445,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

8 โครงการจัดท าป้ายช่ือ ถนน/ซอย หมู่ 5 35,000.00 35,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

9 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า ซอย
เพื่อนรัก ๒ หมู่ ๕ 

20,000.00 20,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ด าเนินการ
จากงบ
กลาง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงสุด 
หมู่ ๖ 

404,900.00 399,400.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

11 โครงการขยายถนน คสล. ซอยเนินขวาง 
หมู่ ๖ 

95,100.00 94,480.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังกลม 
หมู่ 7 

158,300.00 158,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

13 โครงการลง ดิน พร้อมวาง ท่อ ซอย 
ทักษิณ - ประถม หมู่ ๗ 

49,100.00 49,100.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

 อุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ ส านักงาน
การไฟฟ้าจังหวัดตราด ดังนี้ 

1,107,528.00 920,146.62   

14 ขยายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยแหลมตอง หมู่ ๒ ถึง 
สะพานชลประทาน หมู่ ๘ 

  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ (บ้านนายนิยม ถึง บ้าน
จ านง) หมู่ ๓ 

  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยศาลเจ้าปู่
หมอ หมู่ ๔ 

  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
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17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ซอยสะพานยายเสียว 
หมู่ ๗ 

  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

18 ขยายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอย
ปลายคลอง - วังกระทะ หมู่ ๗ 

  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

 รวม 3,342,128.00 3,147,026.62   

 
ยุทธศาสตร์ที ่5. การบรหิารจดัการทีด่ี 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหต ุตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ที่มา 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังเป็นสถานท่ีกลาง 
และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน
และพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

10,000.00 10,000.00 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

 

 รวม 10,000.00 10,000.00   
 
หมายเหตุ : ข้อมูลรายงานการด าเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ส่วนที ่๓ 
ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 

....................................................... 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   ๑.๑ สรปุผลคะแนนการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
  

ประเดน็การพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 16 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 15 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐  

   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๐) 10 

   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด (๑๐) 10 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 8 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 5 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 5 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 5 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 5 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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   ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง 

๒๐ 
(๓) 

 
3 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) 1 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 1 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการรว่มคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

(๓) 2 

รวม ๒๐ 16 
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 ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  

S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน)  

O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

รวม ๒๐ 15 
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 ๑.๔ ยทุธศาสตร ์
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๖๐  

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ินและยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาล
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

๔. วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

๕. กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 5 

๖. เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชดัเจน 

(๕) 4 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)    
๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๘. แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๙. ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๖๐ 56 
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.๑ สรปุผลคะแนนการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
   การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้

๑. การสรปุสถานการณก์ารพจิารณา ๑๐ 8 
๒. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 9 
๓. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิคณุภาพ ๑๐ 8 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา ๑๐ 9 
๕. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย ๖๐  

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(๕) 5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 3 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 5 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า
ท่ีจะได้รับ 

(๕) 4 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4 
รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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๒.๒ การสรปุสถานการณก์ารพฒันา 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

รวม ๑๐ 8 
 
   ๒.๓ การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏิบตัิในเชงิปรมิาณ  
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

รวม ๑๐ 9 
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   ๒.๔ การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

รวม ๑๐ 8 
 
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 8 

รวม ๑๐ 8 
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   ๒.๖ โครงการพฒันา 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๖๐  
๑. ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) 5 

๒. ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๓. เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๔. โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕) 5 

๕. เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภมูิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

๖. โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 3 

๗. โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๘. โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 4 

๙. งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

๑๐. มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(๕) 5 

๑๑. มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์คาดว่า
จะได้รับ) 

(๕) 4 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจรงิ  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวม 60 54 

 

3. สรปุผลการวเิคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 

   3.๑ การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
ประเดน็การพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 16 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 15 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐  

   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๐) 10 

   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด (๑๐) 10 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 8 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 5 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 5 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 5 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 5 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผลคะแนนท่ีได้ 
87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 
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   3.๒ การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้

๑. การสรปุสถานการณก์ารพจิารณา ๑๐ 8 
๒. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 9 
๓. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชงิคณุภาพ ๑๐ 8 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา ๑๐ 9 
๕. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย ๖๐  

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(๕) 5 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 3 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 5 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าท่ีจะได้รับ 

(๕) 4 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4 
รวมคะแนน ๑๐๐ 88 

   การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ประกอบด้วย การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และความชัดเจนของโครงการ แผนงาน ความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ผลคะแนนท่ีได้ 88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 
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4. สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

โครงการทัง้หมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย ด าเนินการ 
100 % 

จ านวน คดิเป็น จ านวน คดิเป็น จ านวน คดิเป็น จ านวน คดิเป็น จ านวน คดิเป็น 

๑.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

27 20.77 16 38.10 10 31.25 9 31.03 9 31.03 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และรักษ์สิ่งแวดล้อม    

8 6.15 2 4.76 1 3.13 0 0.00 0 0.00 

 ๓. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 3.08 2 4.76 2 6.25 1 3.45 1 3.45 

 ๔. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

81 62.31 20 47.62 18 56.25 18 62.07 18 62.07 

 ๕. การบริหารจัดการ
ที่ดี 

10 7.69 2 4.76 1 3.13 1 3.45 1 3.45 

รวม 130 100 42 100 32 100 29 100 29 100 

  
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   130 โครงการ 
โครงการท่ีด าเนินการ (เบิกจ่าย 29 โครงการ กันเงิน 5 โครงการ)  34 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ      โครงการท่ีด าเนินการ  x  100 =  26.15  % 
                             โครงการในแผนฯ 
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2) ผลการด าเนินงานงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  68,170,410.00 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายได้        13,966,765.39 บาท 
คิดเป็นร้อยละ      งบประมาณท่ีเบิกจ่ายได้  x  100   =  20.49 % 
                         งบประมาณโครงการในแผนฯ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการทัง้หมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย ด าเนนิการ 
100 % 

งบประมาณ 
คิด
เปน็ 

งบประมาณ 
คิด
เปน็ 

งบประมาณ 
คิด
เปน็ 

งบประมาณ 
คิด
เปน็ 

งบประมาณ คิดเปน็ 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

12,407,550.00 18.20 12,101,185.00 55.92 10,828,738.77 58.04 10,791,738.77 77.27 10,791,738.7
7 

77.27 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
รักษ์สิง่แวดล้อม    

400,000.00 0.59 68,170,410.00 315.0
1 

37,000.00 0.20 0 0.00 0 0.00 

 ๓. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

200,000.00 0.29 220,000.00 1.02 55,000.00 0.29 18,000.00 0.13 18,000.00 0.13 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

53,257,860.00 78.12 8,879,768.00 41.03 7,727,759.72 41.42 3,147,026.62 22.53 3,147,026.62 22.53 

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 1,905,000.00 2.79 210,000.00 0.97 10,000.00 0.05 10,000.00 0.07 10,000.00 0.07 

รวม 68,170,410.00  100  21,640,953.00  100  18,658,498.49  100  13,966,765.39  100  13,966,765.3
9 

 100  
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5. การวเิคราะห์ผลการด าเนนิงาน 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูล ณ จุดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 ตอนที ่1 ข้อมลูเกีย่วกบัผูม้ารบับรกิาร 
1.1 เพศ ชาย จ านวน 47 คน   หญิง จ านวน 62 คน รวม 109 คน 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน  20 – 30 ปี จ านวน 26 คน  

31 – 40 ปี จ านวน 33 คน  41 – 50 ปี จ านวน 21 คน  

51 – 60 ปี จ านวน 17 คน  60 ปี ขึ้นไป จ านวน 7 คน 

1.3 การศกึษา ประถมศึกษา จ านวน 22 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 20 คน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 29 คน  ปริญญาตร ี จ านวน 38 คน  
สูงกว่าปริญญาตร ี       อื่น ๆ ……………………………    

1.4 อาชพี รับราชการ จ านวน 13 คน  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน  

ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 32 คน  รับจ้าง  จ านวน 31 คน 

อื่น ๆ  จ านวน 28 คน 

ระดบัความพงึพอใจ 5 = พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = ปานกลาง 
     2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก 

ตอนที ่2  ความพงึพอใจ ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร คะแนนเฉลีย่  
(5 คะแนน) 

2.1 มีการติดประกาศหรือขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 4.06 
2.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.06 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.08 
ตอนที ่3  ความพงึพอใจ ด้านเจ้าหนา้ที่ / บุคลากรที่ใหบ้รกิาร  
3.1 ความเหมาะสมด้านการแต่งกายของผู้ให้บริการ 4.04 
3.2 ความเต็มใจ ความสุภาพ ความพร้อมในการให้บริการ 4.13 
3.3 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.13 
3.4 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.08 
ตอนที ่4  ความพงึพอใจ ด้านสิง่อ านวยความสะดวก  
4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 3.86 
4.2 จุดให้บริการมีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก 3.87 
4.3 ความพอเพียง ความสะอาดต่อส่ิงอ านวยความสะดวก  
     เช่น ห้องสุขา  ท่ีนั่งคอยรับบริการ ฯ 

3.66 

4.4 ความสะดวก ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม 3.72 
ตอนที ่5  ความพงึพอใจ ด้านคณุภาพของการใหบ้รกิาร  
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5.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 4.17 
5.2 ผลการให้บริการในภาพรวม 4.10 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจต่อการบรกิารสาธารณะ ณ จดุบรกิาร 
   จากการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับพอใจ – พอใจมาก 
โดยมีผลคะแนนเฉล่ีย 4.067 
 2. ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรท่ีให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง – พอใจ  
โดยมีผลคะแนนเฉล่ีย 4.095 
3. ความพึงพอใจ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง – พอใจ  
โดยมีผลคะแนนเฉล่ีย 3.78 
4. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับพอใจ – พอใจมาก  
โดยมีผลคะแนนเฉล่ีย 4.135 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน อยู่ในระดับปานกลาง – พอใจมาก และมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอในในการรับบริการของประชาชน ดังนี่ 

๑. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรท่ีให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ  
๔. ความพึงพอใจ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. หมู่บ้านมีการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพด้าน
งบประมาณท่ีสามารถด าเนินการได้ในแต่ละปี โดยบางโครงการเป็นโครงการท่ีหมู่บ้านสามารถด าเนินการได้เอง
หรือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการได้ ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. โครงการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ ส่งผลให้ขาด
การส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาพื้นท่ีในด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม 

๓. งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นท่ีความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน 

4. บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เนื่องจากมีงานหลายด้านท่ีต้อง
ปฏิบัติและรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบถึงภารกิจท่ีถ่ายโอนให้ส่วนท้องถิ่นที่มากขึ้น 
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5. ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี รวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
   6. หมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้น ท่ี ขาดการประสานงานร่วมกัน 
แบบบูรณาการท าให้การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอโครงการโดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นท่ีและ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้จริง และการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม  
3. ประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีอย่าง

ครอบคลุม 
4. ส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้าน

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน/

โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนให้ประชาชนทราบ รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ฯ อย่างต่อเนื่อง 

6. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่๔ 
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………. 
๑. สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
 ๑.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
      (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๕  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบเครื่องมือ รวมทั้งแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการ ติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบท่ี ๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
  แบบท่ี ๒ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan, http://e-plan.dla.go.th/)     

(๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   (๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

http://e-plan.dla.go.th/
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   (๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล คณะกรรมการ หรือ
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ส่วนยุทธศาสตร์) 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ณ จุดบริการ  

๒. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 
 ๒.๑ ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 

๑) การด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเกิดการพัฒนา
พัฒนาท่ีล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ตามกระบวนการหลายขั้นตอนของระเบียบ ซึ่งบางครั้ง
เป็นปัญหาท่ีต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ฉับพลัน การด าเนินการตามขั้นตอนของแผนพัฒนาท้องถิ่นก็อาจ
ส่งผลให้เกิดความล่าซ่าในการพัฒนาได้ 

๒) ประชาชน อาจเกิดความสับสน และมีความไม่เข้าใจกับการด าเนินการตามขั้นตอนของการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงระเบียบ วิธีการการด าเนินงาน
บ่อยครั้ง และอาจส่งผลให้เกิดความเบ่ือหน่ายและขาดความร่วมมือในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น 

๓) ปัญหาในพื้นท่ีอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย  
และข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจไม่ได้ด าเนินการ  

 ๒.๒ ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
๑) การจัดท า การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ควรพิจารณาโครงการให้มีความเหมาะสม และพิจารณาถึงสภาพปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงาน เมื่อเกิดปัญหาในพื้นท่ีสามารถน า
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ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

๒) การจัดท า การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ควรพิจารณาถึงงบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต้องสามารถด าเนินการได้จริงและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี เพื่อสามารถด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายตามปีงบประมาณ 
ควรด าเนินการตามแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการวัดผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาต้ังงบประมาณในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกับ
ภารกิจ เพื่อให้สามารถส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน และลดขั้นตอนในการ โอน ลด 
งบประมาณ เพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีมีความ รวดเร็ว สอดคล้องกับการพัฒนา และสามารถแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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