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ส่วนที่ 1  บทน า 
------------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลนา
ชุมแสงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 



 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 



 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และ ส่วนที่ 3  

  2.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  
2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
2560 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.1 กรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ
จ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอทุ่งฝนและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  2  ประการ  ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้  



 

    1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
นาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
    2) การบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผลในแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 
    แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    แบบที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม 
    3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
    1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
      แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

    เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน แบบส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/


 

    1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
      แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
      แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
      แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนทีส่ าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะหข์้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  



 

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ส่วนที่ 2  วสิัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

1. วิสัยทัศน์ (vision) 
“  คุณภาพชีวิตดี  มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ าดี  เส้นทาง

คมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน  พออยู่พอใช้  สุขภาพดี  สังคมมีความสุข  มีพ้ืนที่ที่สวยงาม  มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายมีการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน 

2. พันธกิจ (mission) 
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  พัฒนา  อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 

 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  จัดให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงรักษา  ถนนและสะพาน 

5.  จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจ าแต่ละหมู่บ้าน 
6.  มีการจัดระบบการบริหารงานและการบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
7.  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน 

3. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.1 การบริหารงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของรัฐ 
1.2 บริหารงานโดยยึดแผนพัฒนา 3 ปี เพ่ือรับรองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

 1.3 บริหารงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2.1 ด้านไฟฟ้า 
      - สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรภายในต าบล 
      - สนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆที่ส าคัญภายในต าบล 
 2.2 ด้านคมนาคม 
      - สนับสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ต่อเนื่องทุกหมู่บ้าน 
           - สนับสนุนการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรทุกสายภายในต าบล 
      - ส่งเสริมการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านให้ต่อเนื่อง 
      - ซ่อมแซมถนนคอนกรีต-ถนนลูกรัง ที่ช ารุดให้สัญจรไปมาได้สะดวก 
 
 



 

 2.3 ด้านแหล่งน้ า 
      - สนับสนุนล าห้วยที่ตื้นเขิน 
      - สนับสนุนการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรตามล าห้วยให้มีความเหมาะสมในการรับน้ า
ตามสภาพพ้ืนดิน 
      - สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรทุกหมู่บ้าน 

3. นโยบายด้านการศึกษา   
 3.1 สนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปเพ่ือรองรับงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีมีความขยันหมั่นเพียร 

4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
 4.1 สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 4.2 สนับสนุนเพิ่มงบอุดหนุนให้กลุ่ม อสม.  อปพร.  ในการดูแลการอยู่ดีกินดีปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน 
 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยกู้ชีพประจ าต าบลให้มีความพร้อมทันต่อเหตุการณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทุกกรณี 
 4.4 สนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้และหาประสบการณ์ของกลุ่ม  อสม.  อปพร.  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและ
พนักงานส่วนต าบล 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มทุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพื่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน 
 5.2 ส่งเสริมและจัดหาตลาดรองรับสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
 5.3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการปลูกข้าวปลอดสารเคมี 

6. นโยบายด้านการกีฬา 
 6.1 สนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
 6.2 สนับสนุนการจัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างศูนย์กีฬาต าบล 
 6.3 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกประเภท 
 6.4 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด 

7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
 7.1 สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาหนอง  ฝายต่างๆภายในต าบลนาชุมแสงเพ่ือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหยอนใจ 

8. นโยบายด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
 8.1 ส่งเสริมงานประเพณีและบุญประจ าปี  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 8.1 ส่งเสริมโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กและประชาชนทั่วไป 

9. นโยบายด้านอนามัยและสุขาภิบาล 
 9.1 สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพของต าบล 



 

 9.2 สนับสนุนเพิ่มงบอุดหนุนในการป้องกันโรคระบาดในต าบล 
 9.3 สนับสนุนการจัดซื้อรถเก็บขยะและถังขยะในต าบล 
 9.4 สนับสนุนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล 

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
2.  ประชาชนมีความมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปปฏิบัติ 

ให้เกิดผลส าเร็จได้ 
4. การคมนาคมสัญจรไปมา  ในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งมีความสะดวกสบาย  มากข้ึน 
5. สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและเป็นชุมชนห่างไกลยาเสพติด 
6.  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

แบบที่  1   แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่   1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
6. มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    พัฒนา อบต. 

  

ส่วนที่  2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการ          
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
 กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
 กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



 

แบบที่   2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลปีละหนึ่งครั้ง 

                ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ         

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

        

รวม         



 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม            
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน    

รวม    

 
ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 



 

 แบบที่ 3 แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)         
และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  



 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  



 

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

 



 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม า ย ต้ อ ง ชั ด เ จ น   ส า ม า ร ถ ร ะบุ จ า น วน เท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  



 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

 
 
 



 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 

4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงของท่านเท่าใด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
------------------------ 

แบบท่ี  1   แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่   1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต. ✓  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต. ✓  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ✓  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ✓  
6. มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    พัฒนา อบต. ✓  

ส่วนที่  2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการ          
พัฒนาท้องถิ่น ✓  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
 กับศักยภาพของท้องถิ่น ✓   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
 กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  



 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลปีละหนึ่งครั้ง 

              ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

19 59.38 5 15.63 8 25 32 24.80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 1 25 - - 3 75 4 3.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 25 - - 42 75 56 43.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค 

3 25 - - 9 75 12 9.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3 30 - - 7 70 10 7.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 20 - - 4 80 5 3.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

4 44.44 - - 5 55.56 9 6.97 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

- - - - 1 100 1 0.77 

รวม 45 34.88 5 3.87 79 61.24 129 100 



 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,848,319.58 3,185,000 5,033,319.58 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 46,748 - 46,748 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11,391,735 - 11,391,735 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

212,275 - 212,275 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม            
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

690,010 - 690,010 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

48,120 - 48,120 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

316,095 - 316,095 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน - - - 
รวม 14,553,302.58 3,185,000 17,738,302.58 

 
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่  1  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
จ่ายเงินสะสม  จ านวน  14  โครงการ  อยู่ในระหว่างด าเนินการ  จ านวน  5  โครงการ 
 
ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถท าได้ทุกโครงการและความต้องการของประชาชนมีมาก
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครับถ้วน 
 
 
 
 
 
 



 

แบบที่ 3 แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(3) 
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)         
และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 10 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 3 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 3 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 3 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 91 
 



 

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม า ย ต้ อ ง ชั ด เ จ น   ส า ม า ร ถ ร ะบุ จ า น วน เท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

 
 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(5) 4 



 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

 
 
 



 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผล 
แบบที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

*เก็บข้อมูลประชาชนต าบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1 – 8  จ านวน  100 ชุด* 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1) ชาย  จ านวน  53 คน 2) หญิง  จ านวน  47 คน 
2. อายุ   1) ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน  11 คน  2) 20-30 ปี  จ านวน 29 คน  

3) 31-40 ปี  จ านวน  25 คน  4) 41-50 ปี  จ านวน  20 คน 
5) 51-60 ปี  จ านวน  9 คน   6) มากกว่า 60 ปี  จ านวน  6 คน 

3. การศึกษา  1) ประถมศึกษา  จ านวน  28 คน  2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  42 คน
  3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  20 คน 4) ปริญญาตรี  จ านวน  7 คน 
  5) สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  3 คน 

4. อาชีพหลัก  1) รับราชการ  จ านวน  9 คน  2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  3 คน  
  3) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  28 คน 4) รับจ้าง  จ านวน  18 คน    

5) นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  9 คน 6) เกษตรกร  จ านวน  27 คน 
7) อ่ืนๆ ระบุ……..  จ านวน  6 คน 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17 คน 72 คน 11 คน 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 21 คน 71 คน 8 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 คน 81 คน 3 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 14 คน 79 คน 7 คน 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 คน 88 คน 6 คน 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17 คน 79 คน 4 คน 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7 คน 83 คน 10 คน 

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13 คน 84 คน 3 คน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20 คน 77 คน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.55% 79.33% 6.22% 
  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  จ านวน  100 คน  ความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็น  14.55%  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  79.33%  และไม่มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  6.22% 



 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงของท่านเท่าใด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.80 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

รวม 9.13 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น  9.13 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

รวม 8.64 
  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ     
คิดเป็น  8.64 คะแนน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

รวม 8.64 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.64 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.10 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.90 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.30 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

รวม 8.99 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.99 คะแนน 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 9.30 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.35 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

รวม 9.47 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  9.47 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

รวม 8.64 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.64 คะแนน 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.90 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.20 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

รวม 8.96 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล ความพึงพอใจภาพรวม 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.96 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม - 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น - 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

รวม - 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ความพึงพอใจภาพรวม คะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น  - คะแนน  (ไม่มีการด าเนินการ) 
 
 
 



 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ณ วันที่  30  กันยายน 2563 

 
โครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ด้านหลังโรงเรียน
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาค าสีดา) 

120,000 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหลังโรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์) 

232,500 

3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสีดา 52,000 
4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล 48,000 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจาน ถึง ถนน

บ้านนาชุมแสง–บ้านตาด  บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 
399,000 

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายดงเหล่า ถึง ถนนลาดยางสาย
บ้านโพธิ์-บ้านทุ่งพัฒนา  บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 

187,000 

7 วางท่อระบายน้ า คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่า
วิชาค าสีดา  บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ 2 

40,000 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางรุ่งทิพย์ ถึง         
บ้านพ่อเฉลียว บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 4 

400,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางอารี (ถนนลาดยาง) 
ถึง ต าบลนาทม  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 

400,000 

10 วางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านนาชุมแสง-บ้านสมวิไล ต าบล
บ้านตาด บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 

60,000 

11 ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยมห้วยตาดไฮตอนบน              
(บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6) 

465,000 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ าสี่แยกบ้านนางริน ปานสีด า ถึง         
บ้านนางสุนี ผ่องกาไสย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 

234,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายค าสอน ค าสวนจิต ถึง 
ถนนลาดยางเส้นหนองเม็ก-บ้านดุง บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3 

300,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านผู้ช่วยค าภาส ค าใจ ถึง หนองเลิง
ปอ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 

300,000 



 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนลาดยางนา

ชุมแสง โนนสะอาด ถึง บ้านนายสีลา ศิริทรัพย์ บ้านสันติ
ธรรม หมู่ที่ 8 

400,000 

16 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1) 

194,942.56 

17 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4) 

220,412.88 

18 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6) 

494,864.99 

19 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8) 

485,599.15 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน 46,748 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(รายหัว) 
214,200 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
(ค่าอาหารกลางวัน) 

566,700 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 58,760 
4 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 
491,239 

5 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,679,940 
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 170,000 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 99,996 
8 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 6,500 
9 โครงการเข้าร่วมร าบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้ง   

จังหวัดอุดรธานี 
20,000 

10 อุดหนุนโครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด 20,000 
11 อุดหนุนงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ ให้อ าเภอทุ่งฝน 40,000 
12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,422,400 
13 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,392,000 



 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 210,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,010 
2 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
160,000 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 

2,265 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ส าคัญ 

14,090 

2 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 672,860 
3 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย 
3,060 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 48,120 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
1 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
294,300 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4,625 
3 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 1,170 
4 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 16,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ  45  โครงการ 17,738,302.58 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,380 
2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 
3 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 5 เครื่อง 110,000 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 22,000 
6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,200 
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 4 เครื่อง 10,400 

แผนงานการศึกษา 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  22,000 
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 8,000 
3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 2 เครื่อง 
ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  2 เครื่อง 

180,400 

4 ถังน้ า แบบพลาสติก 6,400 
แผนงานสาธารณสุข 

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000 
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 เลื่อยโซ่ยนต์ 7,000 
2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง 21,880.52 
3 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 13,500 
4 เครื่องเจีย/ตัด 5,450 
5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษ A3  6,300 

รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์  19  รายการ 1,466,711 
 
 



 

ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
--------------------------------- 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ    
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงด าเนินการ จ านวน 18 รายการ 

แบบท่ี 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 5 แบบการประเมินมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบลและกลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ 

 

 

 



 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง พ.ศ.2561-2565  ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   มีจ านวน 
โครงการทั้งสิ้น  129  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 45  โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 79 โครงการ  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ  5 โครงการ  งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 17,738,302.58 บาท  จัดซื้อครุภัณฑ์  
จ านวน  19  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  1,466,711  บาท 

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบจึงไม่
สามารถประมวลผลโครงการได้ คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณา 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง 

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้    

ปัญหา 
1. มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีรางระบายน้ าท าให้น้ าระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน 
2. ถนนคอนกรีตยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกถนนทุกเส้นในหมู่บ้าน   
3. ถนนบางเส้นช ารุดยังไม่ได้ซ่อมแซม 

  4. ในปีงบประมาณ 2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ  
1. เห็นควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าในบริเวณท่ีระบายน้ าไม่สะดวก 
2. เห็นควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของ

ประชาชน  
3. เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก 
 
 

http://www.dla.go.th/


 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาจัดท าโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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