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องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 



ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซ่ึงคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เดือนเมษายน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ และเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้น าเสนอสู่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาต าบลปรือใหญ่ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  
31  มีนาคม  ๒๕๖4 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า         ๑ 

ส่วนที่ ๒  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ๒๑ 

ส่วนที่ ๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๓๑ 

ส่วนที่ ๔ ผลการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนา  อบต.ปรือใหญ่   ๔๖ 

ภาคผนวก 

  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑  บทน า 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้ งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๙/๑  “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

 การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจ
เกิดจากองค์กร บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลซ่ึงส่งผลให้เกิดผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความย่ังยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีย่ิง 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ของการติดตรมและประเมิน 

๑.) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒.) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซ่ึงจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓.) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนอปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔.)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขรับปรุงมาตรการใหม่เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

๕.) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖.) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗.) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่  (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ สาวนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ 
เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่าง ๆ) 

๘.) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร
บ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

๙.) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครบคลุมกว้างขวางย่ิงขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มี
โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการ



แก้ไขปัญหาของสาธารรณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ข้ันตอนที่  ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๒๘ ดังนี้ 

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (๑) สมาชิกท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน 

  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 

  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 

  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 

  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 

 ข้ันตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 

 ข้ันตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ข้ันตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 ข้ันตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนทราบในที่



เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 

 

 



 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพขอ ง
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง  ๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา ( full-
time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซ่ึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ



ด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว
และที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิด
จากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖2 ถึง  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖3) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการ   

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ถึง  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น  เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ทราบ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
 
 
 



 
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ ปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ   และประมาณการ



รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้



ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็ง
และมีความย่ังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดีย่ิง     

 

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   

๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 

๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 

๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 

๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 

 

 

 

 



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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน
หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 

 

 



๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

 

 



(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ



วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม   

๔.  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

๖.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

๗.  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 

๘.  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๑.  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ี ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         

  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

 



   (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เ ก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการ
ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

 

 



7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (๒)  แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 

 

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


๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซ่ึงจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      



๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์  “บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค 

  ๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ป้องกันสิ่งเสพติด 

  ๓. พัฒนาการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ต าบล 

  ๔. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

  ๕. พัฒนาระบบการศึกษาการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 
  ๖. อนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๗. พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างครบคลุมทั่วถึง 
  ๘. ส่งเสริมปลูกจิตรส านึกประชาชนให้รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  ๙. พัฒนาระบบและบุคลากรให้มีขีดความสามารถให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ีงตนเองและแข่งขันได้ 

๑.๑ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และเสริม
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

๑.๒ ก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
๑.๓ การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับ
การขยายตัวของชุมชน 

๑.๔ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้
ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒.๑ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่น  มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่าง
ครอบคลุมและได้รับการบริการด้านปัจจัย ๔  ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่ราษฎรใน
พ้ืนที่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
๒.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคต 
๒.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาในท้องถิ่น 
๒.๕ การส่งเสริมการสาธารณสุข 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๓.๑ การราษฎรในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ได้รับการบริการด้านปัจจัยสี่ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  สุขภาพจิตดี   สุขภาพร่างกายดี  สามารถ
ช่วยเหลือตนเอ 
๓.๒ การส่งเสริมให้ราษฎร และชุมชนในต าบลอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี  ถูกสุขลักษณะ  มีการ
วางรากฐานในการด าเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมี
ความสุข 
๓.๓ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ 
๓.๔ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๕ ส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓.๖ ส่งเสริมการป้องกันและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๔.๑ การจัดระเบียบชุมชน 
๔.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๔.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและ 
ธรรมาภิบาล 

๕.๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในทักษะ 
ความรู้ ความช านาญ ด้านการศึกษาเพ่ิมเติมให้กับบุ
คลกรฝ่ายข้าราชการและข้าราชการการเมือง 
๕.๒ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
๕.๓ ให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
และการบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๔ การปรับปรุงและพัฒนารายได้   
๕.๕ การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
 

 

 



ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 



๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     

 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     

 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      

 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      

 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

  

 

 

 



๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการท างานที่
ผ่านมา ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการ 

บูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     

๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    

๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     

๓)  การลดรายจ่าย     

๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    



ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

๒)  ซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 

๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 

๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 



๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและย่ังยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่
มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซ่ึงมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 



๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๖.  แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐาน
และแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้า น
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

 ๑)  แผนท าเอง   

 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 

๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 



๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่าง ๆ   

๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ
ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 

๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 

๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 

๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 

 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การ
ตดิตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

   

๗.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ  ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/
หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  
โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเก่ียวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดย
ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด



แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  

 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 

 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4) ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
และเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการตดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือนธันวาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-เดือนธันวาคม 
๒๕๖๒) ขึ้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (๑) สมาชิกท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน ๓ คน 

  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 

  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 

  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน ๒ คน 

  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน ๒ คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 



  กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๓. รายงานและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

    ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  
ประกอบด้วย 

๑.  นายวงษ์พลอย กล าเงิน     สมาชิกสภา อบต.       ประธานกรรมการ 

๒.  นายสุเยียน  ปรือปรัก      สมาชิกสภา อบต.       กรรมการ 
๓.  นายอภิสิทธิ์ ปรือปรัง      สมาชิกสภา อบต.        กรรมการ 
๔.  นายโชคดี บุญขาว      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
๕.  นายวิน ค าพินิจ      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
๖.  นายสัญญา  พลค า       นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ     กรรมการ 
๗.  นายสุทธิรักษ์  จงราช       ผอ.รพ.สต.บ้านปรือคัน      กรรมการ 
๘.  นายจัมนัน  วงษ์ขันธ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
๙.  นายสุพจน์  วงพินิจ         ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๑๐. นางดวงจันทร์  นันทสิงห์     ผู้อ านวยการกองศึกษา       กรรมการ 
๑๑. นายประภาส  อภัยวงศ์      หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ได้ก าหนด
แนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อคราวประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

 ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เป็นแนวทางในการ
ติดตามการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ว่าจะได้ท างบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ดังนี้ 
  ๑. การสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ 



  ๒. การวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงมีรายละเอียดทั้งหมด ๓ ส่วน คือ  
   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

   ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ ซ่ึงเป็นแบบที่เราต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด และมีระดับคะแนนความพึงพอใจ โดยให้กรอกคะแนน ๑-๕ คะแนน กับกิจกรรม/โครงการที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้ด าเนินการไป และที่ประชุมมีความเห็นว่าควรส ารวจความพึงพอใจ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ  โดยทาง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ได้ตกลงด าเนินการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก  ด าเนิน
การศึกษาและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่โดยให้
รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวช้ีบ่งการปฏิบัติงาน (Performance indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น   ซ่ึงมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง กันยายน ๒๕๖๒)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซ่ึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จ



ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล
านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์การวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ข้ันตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 

 



  ๔.๑  การก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   ดังน้ี  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 
   ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     

 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
   ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
   ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

   ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
   ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

  ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 

  คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
  ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑   :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

    มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

    มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

    มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 

 

 

 

 



ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   

 

 



ตวับ่งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน    ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  
ได้  ๔คะแนน  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน    ประเด็นการพิจารณาต่ า
กว่า  ๘๐ คะแนน ไม่ได้ คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 

การประเมินคุณภาพของ
แผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

|แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 

๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  ได้  ๕  คะแนน   
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน    ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน  ได้  ๓  คะแนน    
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ มีการด าเนินการ (ใส่
เคร่ืองหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  



๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน      ได้  ๕  คะแนน   
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน   ได้  ๓  คะแนน   
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน    ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)  ๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 



ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 

  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 

  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

    ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ๖๓๖ - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๐๙ ๔๒.๗๔ - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๐๙ ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖3 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖4) 

๑๐๖ ๕๙.๖๓ ๐ 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ  ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

 ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง มีนาคม ๒๕๖4)   

๑๐๖ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 

 



ข้อคิดเห็น   
  จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  
คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนน
เต็ม  ๕  คะแนน   

ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๒๑.๙๖  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะ
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

ช่ือโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 

ล าดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน  หรือจากแผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

๔ ได้ด าเนินโครงการ   

๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ข้ึนได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   

๙ มี ผลกระทบหรื อความ เสี ยหายที่ เ กิ ด ข้ึน ในการด า เนิ น โครงการ โปรดระบุ ผลกระทบ 
.................................................................................................................................................................. 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   

 



              ส่วนที่ ๔ ผลการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่    

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   ๒. รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

     ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)         ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี ๑ ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒ ๒๕๖๒ ปีท่ี ๓ ๒๕๖๓ ปีท่ี ๔ ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเอง
และแข่งขันได้ 

๔๓ ๗,๖๘๐,๓๐๐ ๓๒ ๗,๖๘๐,๓๐๐ 31 ๗,570,0๐๐     

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓๗ ๑๑,๗๑๗,๖๐๗ ๔๔ ๑๑,66๗,๖๔๗ 36 ๑2,305,113 37 11,783,854   

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๕๐,๐๐๐ 12 39๐,๐๐๐ 12 400,000   

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๑๐,๐๐๐ 7 ๓๑๐,๐๐๐ 8 310,000   

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมภิบาล 

๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖ 75๐,๐๐๐ 5 ๘8๐,๐๐๐ 6 1,430,000   

รวม ๑๑๐ ๒๑,๑๕๗,๙๐๗ ๑๐๙ ๒๐,8๕๗,๙๔๗ 91  ๒1,4๕5,113     

    



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 – วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ บรรจุใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๖4 

โครงการที่
เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วคิดเป็น

ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

๓๘๑ ๓1 17 8 5 1 54..84 

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑๒๓ 36 13 - 23 - 36.11 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๖ ๑2 - - 12 - ๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๒๑ 7 4 - 3 - 57.14 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและ
ธรรมภิบาล 

๙๕ 5 2 - 3 - 4๐ 

รวม ๖๓๖ 91 36 8 46 - 39.56 
สรุป  โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  91  โครงการ 

  โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ     36   โครงการ 

   โครงการที่ก าลังด าเนินการ       8 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ    36  x ๑๐๐ =  39.56% 

                                       ๙1 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเข็มมา – สุระ

มิตร หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 140/173) 
297,700 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- / -  

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉลองชัย บ้านปรือคัน
ตะวันออก หมู่ที่ 5  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔0/173) 

46,300 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลี – บุญตา  
บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ 16  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔1/173) 

158,900 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเสมอ บ้านนาค้อ 
หมู่ที่ 20 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔1/173) 

158,900 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองใบ – พานิช 

บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔1/173) 
335,800 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินแสง – กระเบา 
บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑1  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 142/173) 

319,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  
บ้านคลองล าเจียก หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 142/173) 

351,4๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุระสิน  
บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ ๑0 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔2/173) 

253,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุรินทร์  
บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔3/173) 
 

42,7๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดภายในหมู่ที่ 3  

บ้านตาเบ๊าะ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔3/173) 
300,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - 
 

/  

๑๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหลัก  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 1๔3/173) 

300,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
มะขาม หมู่ที่ 4 – บ้านเนินแสง หมูที่ 11 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 144/173) 

๓19,2๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 145/173) 

319,2๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายช้างติด
ลม บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14, 9 และ 15  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 145/173) 

134,200 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๕ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายบ้าน
แสนสุข – ภูมิไหม้ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 145/173) 

159,400 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๖ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายปู่ตา –
ตาสุทัน บ้านนาค้อ หมู่ที่ 20  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 146/173) 

49,200 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๗ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายภูมิ
โตนด บ้านคลองล าเจียก หมู่ที่ 9 และ 15 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 146/173) 

103,1๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

 



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
18 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก พร้อมบด

อัดแน่น สายรอบที่สาธารณประโยชน์ ด้านป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้าน
มะขาม  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 147/173) 

116,1๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น สายตาโสร หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 147/173) 

๑03,8๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒0 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาจะเรีย  หมู่ที่ 13  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 155/173) 

3๐๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- / -  

๒1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน
แสง หมู่ที่ 11 (ปรับปรุงพื้นอาคารพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานอาคาร) 
หมู่ที่ 13  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 155/173) 

212,622 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - - โอน
งบประมาณ 

๒2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (ระบบประปาและประตูรั้วทางเข้า) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 156/173) 

100,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- / -  

๒3 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านทุ่งชัย 
หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 156/173) 

3๐๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒4 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันตก 
หมู่ที่ 7  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 156/173) 

300,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒5 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ 3  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 157/173) 

๑24,6๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
26 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 13  

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 157/173) 
๑24,6๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

27 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 14 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 157/173) 
100,9๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - - โอน
งบประมาณ 

28 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 158/173) 
124,600 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

29 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน หมู่ที่ 12 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 158/173) 
184,400 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

30 โครงการขุดลอกสระน้ าหนองสะแก บ้านเนินเสรี หมู่ที่ 18,6,16 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 158/173) 
114,176 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

รวม 5,694,898 - 17 8 5 โอน
งบประมาณ 
1 โครงการ 

 

 

 

 



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 149/173) 
30,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒ โครงการอบรมผู้น าชุมชน ที่ปรึกษา และคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลปรือใหญ่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 151/173) 

3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓ โครงการสร้างความเข้มแข็งและบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ข้อบัญญัติฯหน้า151/173) 

3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๔ โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม (ตาสัปปะรด) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 150/173) 

3๕,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ปรือใหญ่
เกมส์) (ข้อบัญญัติฯ หน้า 153/173) 

20๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๖ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
152/173) 

5๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๗ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 152/173) 

4๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๘ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 154/173) 

1๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๙ โครงการประเพณีแซนโฏนตา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 153/173) ๑0๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๐ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ ข้อ (1) หน้า ๒5/๕2) 

1,545,6๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลปรือใหญ่  

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 154/173) 
25๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 94/173) 

100,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 95/173) 

75,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๔ อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 96/173) 

40๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๕ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108/173) 

6๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๖ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้สตรีต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 109/173) 

20,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๑๗ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 109/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๘ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการแลผู้ดูแลผู้พิการ
ต าบลปรือใหญ่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑๙ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 87/173) 
๑๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒๐ 
 

ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 84/173) 

41,8๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒๑ ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 85/173) 
๔2,4๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 83/173) 
63,6๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 82/173) 

89,870 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒๔ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 86/173) 

7๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - - โอน
งบประมาณ 

๒๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้ชีวิตจริงของสัตว์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 88/173) 

๗๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒๖ ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 86/173) 

๒0,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒๗ โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 87/173) 

30,0๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- / -  

๒๘ ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 89/173) 

431,042 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒๙ ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ต าบลปรือ
ใหญ(่ข้อบัญญัติฯ หน้า 89/173) 

2,458,142 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓๐ ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 91/173) 

360,400 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓๑ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในเขตต าบลปรือใหญ่ 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 92/173) 
4,836,000 ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓๒ โครงการวันคล้ายวันประสูติองค์ประธานสถาบันจุฬาภรณ์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 73/173) 

8๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๓๓ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 33/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓๔ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอขุขันธ์ จัดงานรัฐพิธีของ
ประชาชนในอ าเภอขุขันธ์  กีฬา “ตากะจะ” และเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 33/173) 

50,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓๕ โครงการอบรมการประดับผ้าแก่ผู้ที่สนใจ  
(ข้อบัญญัติ หน้า 110/173) 

25,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

36 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาระดับต าบล 
(ข้อบัญญัติ หน้า 74/173) 

40,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

37 โครงการสนับสนุนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
(ข้อบัญญัติ หน้า 75/173) 

30,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

 รวม 11,783,854 - 13 - 23  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๓.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย

ในชุมชน (ข้อบัญญัติฯ หน้า /173) 
4๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒ โครงการธนาคารน้ าใต้ดินต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 150/173) 

40,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓ โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจ าปี ๒๕๖4 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 164/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๔ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในป่าชุมชน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 163/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๕ โครงการส ารวจเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 169/173) 
4๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๖ โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕
64 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 168/173) 

3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๗ โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 168/173) 

4๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๘ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 165/173) 

1๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๙ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 167/173) 

๔๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

10 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 165/173) 

20,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๓.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑0 โครงการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินให้แก่เกษตรกร

ต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 166/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและก าจัดโรคพืชและโรคสัตว์ 
(ข้อบัญญัติฯ ข้อ 7) หน้า 166/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๑2 โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 164/173) 

4๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

 โครงการอบรมการผลิตอาหารสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 167/173) 

20,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

รวม 400,๐๐๐ - - - 12  
 

 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

๔.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑ โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59/173) 
3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๒ โครงการฝึกซักซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 58/173) 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓ โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 58/173) 

3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - -  

๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 57/173) 

2๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - -  

๕ โครงการวัคซีนเด็กจมน้ า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59/173) 

5๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๖ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 56/173) 

10๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๗ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 58/173) 

3๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 57/163) 

20,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

รวม ๓๑๐,๐๐๐ - 4 - 3  
 

 



ที ่ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลปรือ

ใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖4 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 15/173) 

๒๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๒ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.ปรือใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 16/173) 

40๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

/ - -  

๓ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 16/173) 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๔ โครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืนของต าบลปรือใหญ่ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 16/173) 

8๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

๕ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 43/173) 
10๐,๐๐๐ ต.ค. 2563 -

ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 15/173) 

1,000,000 ต.ค. 2563 -
ก.ย. ๒๕๖4 

- - /  

รวม 1,43๐,๐๐๐ - 2 - 3  
 

 



ส่วนที่ ๕  
ผลการประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๙.๔๕ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๔.๒๗ 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙.๖๔ 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๙.๗๓ 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ๙.๔๕ 

    3.4 วิสัยทัศน์ ๔.๖๘ 

    3.5 กลยุทธ์  ๔.๕๕ 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๔.๕๙ 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๔.๕๕ 

    3.8 แผนงาน ๔.๔๕ 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๔.๕๐ 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ ๔.๓๖ 

รวมคะแนน ๙๔.๒๓ 

  



  2. ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเฉลี่ย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๙.๗๓ 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๙.๗๓ 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๙.๘๒ 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๙.๙๑ 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๔.๓๖ 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๔.๙๑ 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๔.๙๑ 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๔.๙๑ 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๔.๙๑ 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๔.๙๑ 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๔.๙๑ 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ๔.๙๑ 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๔.๙๑ 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๔.๙๑ 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๔.๗๓ 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๔.๙๑ 

รวมคะแนน ๙๗.๓๖ 

 


