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ค าน า 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด      
  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ   

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว                  
แต่ต่อมาได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  จะต้องด าเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

๑ 



๒ 

 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม ่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     

  ๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

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

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 



๓ 

 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

(3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนา   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ



๔ 

 

พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
(3) 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ  29 (3)  

กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ได้ก าหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ โดยอาศัย  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้  

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

 (1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
     การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน หรือไม่ และ

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
           (2) ความสอดคล้อง (relevance) 
               มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบาย  ของ      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล           
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แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

           (3) ความพอเพียง (adequacy)  
               การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน 

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

           (4) ความก้าวหน้า (Progress) 
      พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  

       (1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                       มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  ประชาชน     

มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และ มีไฟฟ้าสาธารณะครบ    
ทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 

                (1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                      เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาดโรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

                (1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด       

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
                (1.4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                        มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว          

ในท้องถิน่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  
                (1.5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก มลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น  
                (1.6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์         
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

           (5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
                ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  

           (6) ประสิทธิผล (effectiveness)  
                ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ  แก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
            (7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
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                 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

             (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
                  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ เหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
(integration) 

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึน 

  (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
               เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลาย
แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

1.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

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

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6        

1.4 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
1.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
1.7 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘ 

 

      (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
(๒.๒)  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) และแบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

(๒.3)  แบบประเมินความพึงพอใจ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ในภาพรวม 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสา เหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

 ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     



๙ 

 

ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่” 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย 
บริหารงานด้วยคุณธรรม มุง่น าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 พันธกิจการพัฒนา  สานต่อโครงการพระราชด าริ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน
สู่สากล 

 เป้าประสงค์  
1. เพิ่มขยายการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 

 2. ผลผลิตทางการเกษตรมีศักยภาพสูงขึ้น ต้นทุนในกระบวนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ฐาน  
การตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

 3. มีข้อมูลความต้องการแรงงานเพื่อวางแผนความต้องการ แรงงานมีประสิทธิภาพ 
 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ความสามารถในกระบวนการผลิตมากขึ้น 

5. ขยายเวลาและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
คุณภาพระดับสากล 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักการไปปรับใช้ 
 2. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 

 3. ระดับแรงงานฝีมือมีมากข้ึน ความต้องการตลาดแรงงงานเพิ่มขึ้น 
 4. ผู้ประกอบการมีความมั่นคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

 5. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 กลยุทธ 

1.1 .จัดให้มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการพระราชด าริ 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีงานท าตามศักยภาพและความถนัด 
1.4จัดระบบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ภาครัฐและอุตสาหกรรม 
1.5 พัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สากล 
1.6จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ 

 

 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 พันธกิจการพัฒนา  ดูแลสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 
 เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. สร้างภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนจากพฤติกรรมเสี่ยง 
 4. ภาคประชาชนมีศักยภาพพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในการให้บริการประชาชน 
 3. จ านวนกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 

 4. จ านวนประชาชน/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ 

1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางสังคมของประชาชน 
1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางในการเข้าถึงเพ่ือขยายโอกาสในการเข้าใช้บริการอย่าง
ทั่วถึงและ เท่าเทียม 
1.4 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเด็กและเยาวชน 
1.5พัฒนาภาคประชาชนเพื่อการปรับตัวและมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
 พันธกิจการพัฒนา   เชิดชูสถาบัน ฯ  มีความสมานฉันท์ ปลอดการทุจริต บ้านน่าอยู่ ปราศจาก

ยาเสพติด 
 เป้าประสงค์ 

 1. เยาวชนและประชาชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ประชาชนมีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. บุคลากรทุกภาคส่วนมีจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 5. บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. จ านวนกิจกรรม/ประชาชน ที่ด าเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ฯ 

 3. จ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน 
 4. จ านวนการจับกุมคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด 

 5. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  กลยุทธ 
1.1 ส่งเสริมให้มีระบบเพื่อการปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้มีความรักและเทิดทูนสถานบัน   

          พระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน 
1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้เกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประชาชนที่มีต่อสังคม 



๑๑ 

 

1.3 จัดกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอาชญากรรม 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
 พันธกิจการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพการบริการ ข่าวสาร

ครบถ้วน 
 เป้าประสงค์ 

 1. มีแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ลดปริมาณขยะตกค้าง 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ 
 4. ระดับคุณภาพมาตรฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 

  5. การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
 ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จ านวนขยะตกค้างลดลง 
 3. จ านวนการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ในเวลาที่เท่าเดิมหรือลดลง 
 4. จ านวนการจัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น ด้วยคุณภาพมาตรฐาน 

5. จ านวนช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร 
  กลยุทธ 

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางและสถานที่สาธารณะ 
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการ 
1.4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภค 
1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณะ 
1.6 พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารในการเข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมพิจารณาและจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 



๑๓ 

 

ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
ค าชี้แจง : เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

 
 แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

รวม 100 



2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
ค าชี้แจง : เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
 

 แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

๑๖ 



ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม

กรรมการ
คนที ่๑

กรรมการ
คนที ่๒

กรรมการ
คนที ่๓

กรรมการ
คนที ่๔

กรรมการ
คนที ่๕

กรรมการ
คนที ่๖

กรรมการ
คนที ่7

กรรมการ
คนที ่8

คะแนนรวม
ทัง้หมด

คะแนน
เฉลีย่ทีไ่ด้

(๑) ขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ

๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๓.๐๐ ๑๔.๓๘

(๒) ขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 
และช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ

๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๕.๐๐ ๙.๓๘

(๓) ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๕.๐๐ ๙.๓๘

(๔) ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๖.๐๐ ๑๐.๐๐

(๕) ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อตุสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ

๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๔.๐๐ ๘.๗๕

(๖) ขอ้มูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถอืศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๖.๐๐ ๑๐.๐๐

(๗) ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๕.๐๐ ๙.๓๘

(๘) การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑๓.๐๐ ๘.๑๓

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๒.๐๐ ๑๓.๗๕

๒๐ ๑๘ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๒๐ ๑๙ ๒๐ ๒๐ ๑๔๙.๐๐ ๙๓.๑๓

ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

รวมคะแนน

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑
๔

 



(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์จงัหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๕ ๔ ๕ ๓ ๔ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๕.๐๐ ๒๑.๘๘

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒๒.๐๐ ๑๓.๗๕
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒๒.๐๐ ๑๓.๗๕

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

๓ ๒ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑.๐๐ ๑๓.๑๓

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงที่เกดิขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม
และการพัฒนา

๓ ๒ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑.๐๐ ๑๓.๑๓

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strengit (จดุแขง็) W-Weakness (จดุออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อปุสรรค)

๓ ๒ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑.๐๐ ๑๓.๑๓

๒๐ ๑๖ ๒๐ ๑๘ ๑๑ ๒๐ ๑๙ ๒๐ ๑๘ ๑๔๒.๐๐ ๘๘.๗๕

๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๕ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๗๓.๐๐ ๑๕.๒๑

๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๕ ๑๐ ๙ ๕ ๑๐ ๖๗.๐๐ ๑๓.๙๖
๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวัด ๑๐ ๘ ๑๐ ๘ ๕ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๗๐.๐๐ ๑๔.๕๘
๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๘.๐๐ ๗.๙๒
๓.๕ กลยทุธ์ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๖.๐๐ ๗.๕๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๗.๐๐ ๗.๗๑
๓.๗ จดุยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ๕ ๔ ๕ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๖.๐๐ ๗.๕๐
๓.๘ แผนงาน ๕ ๔ ๕ ๕ ๔ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๗.๐๐ ๗.๗๑

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม ๕ ๔ ๕ ๕ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๗.๐๐ ๗.๗๑

๖๐ ๕๒ ๖๐ ๕๗ ๓๔ ๖๐ ๕๓ ๕๕ ๖๐ ๔๓๑.๐๐ ๘๙.๗๙
๑๐๐ ๘๖ ๑๐๐ ๙๕ ๕๗ ๑๐๐ ๙๑ ๙๕ ๙๘ ๗๒๒.๐๐ ๙๐.๒๕

สรุปผลการประเมินฯ : จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 722 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.25

               (ตามหนังสือมท 0810.3/ว2931 ลว.15 พ.ค.62 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ก าหนดไว้ว่า 
               เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกดิความสอดคล้องและขบัเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80)

รวมคะแนน
รวมคะแนนทัง้หมด

๓. ยทุธศาสตร์

๒. การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ

รวมคะแนน

๑
๕

 



ล าดบัที่ ประเดน็การพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ กรรมการ
คนที ่๑

กรรมการ
คนที ่๒

กรรมการ
คนที ่๓

กรรมการ
คนที ่๔

กรรมการ
คนที ่๕

กรรมการ
คนที ่๖

กรรมการ
คนที ่๗

กรรมการ
คนที ่๘

คะแนนรวม
ทัง้หมด

คะแนน
เฉลีย่ทีไ่ด้

๑ การสรุปสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๑๐ ๙ ๑๐ ๘ ๗๓.๐๐ ๘๗.๕๐

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๕ ๖๙.๐๐ ๘๗.๕๐

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๗๔.๐๐ ๘๗.๕๐

๔ แผนงานและยทุธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗๖.๐๐ ๘๗.๕๐
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย ๐.๐๐ ๘๗.๕๐

๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๙.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๒  ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๙.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถกูต้อง ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๘.๐๐ ๘๗.๕๐

๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ ๕ ๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๗.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ๕ ๕ ๔ ๔ ๓ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๕.๐๐ ๘๗.๕๐

๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐ ๕ ๕ ๔ ๔ ๓ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๕.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๗  โครงการสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด ๕ ๕ ๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๗.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัง่คง มัง่ค่ัง ยั่งยนื ภายใต้
หลักประชารัฐ

๕ ๕ ๔ ๓ ๓ ๕ ๔ ๕ ๓ ๓๒.๐๐ ๘๗.๕๐

๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ ๔ ๔ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๓ ๓๓.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๓ ๓๕.๐๐ ๘๗.๕๐
๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๔ ๔ ๕ ๓ ๓๔.๐๐ ๘๗.๕๐

๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๔ ๕ ๕ ๓ ๓๕.๐๐ ๘๗.๕๐
๑๐๐ ๙๙ ๙๓ ๘๖ ๗๔ ๙๗ ๙๐ ๑๐๐ ๘๒ ๗๒๑.๐๐ ๙๐.๑๓

สรุปผลการประเมินฯ : จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 722 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.25               (ตามหนังสือมท 0810.3/ว2931 ลว.15 พ.ค.62 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ก าหนดไว้ว่า 
               เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกดิความสอดคล้องและขบัเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80)

ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

รวมคะแนนทัง้หมด

๑
๗

 



๑๘ 

 

3. ผลการด าเนินงาน (การเบิกจ่ายงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

  การเบิกจ่ายงบประมาณ  (ตามข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณปี 2563) 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวน 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 ปี 2563 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2563 

จ านวน 
โครงการที่
เบิกจ่าย 

ตาม
ข้อบัญญัติ/ 

โอน
งบประมาณ 
ปี 2563 

จ านวน 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ/ 
โอนงบประมาณปี 

2563 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมเงินสะสม และ

กันเงินฯ 
(การเบิกจ่าย) 

1. ก า ร พั ฒ น า
ด้านเศรษฐกิจ 

31 8,021,300 7 4,216,625 1,560,325 

2. ก า ร พั ฒ น า
ด้านสังคม 

28 7,210,622 9 5,531,222 5,092,949.20 

3.  ก า ร พั ฒน า
ด้านความมั่นคง 

36 2,407,000 4 890,000 392,670 

4.   การ พัฒนา
ด้ า น บ ริ ห า ร
จัดการ 

66 23,616,150 15 4,310,330 3,266,040 

รวม 161 41,255,072 35 14,948,177 10,311,984.20 
สรุป 
1. - อบต.บ้านใหม่ มีโครงการตามแผนฯ 6 ฉบับ เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 166 โครงการ                     
    - ด าเนินโครงการตามแผนฯ รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ  
    - คิดเป็นร้อยละของการด าเนินโครงการตามแผน 21.73 
2. - อบต.บ้านใหม่ มีงบประมาณโครงการตามแผนฯ 6 ฉบับ เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด    
      41,255,072 บาท  
    - ด า เ นิ นก าร เบิ กจ่ า ย งบประมาณตาม โ คร งก าร ในข้ อบัญญั ติ / โ อน งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น   
      10,311,984.20 บาท   
    - คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ  24.99 
3. - อบต.บ้านใหม่ มีงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด  
      14,948,177 บาท  
    - ด า เ นิ นก าร เบิ กจ่ า ย งบประมาณตาม โ คร งก าร ในข้ อบัญญั ติ / โ อน งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น   
      10,311,984.20 บาท  
    - คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณ  68.98 



 การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (ตามข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณปี 2563) 
 

 
ครุภัณฑ ์

จ านวน 
ครุภัณฑ์

ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 ปี 2563 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เฉพาะปี 2563 

จ านวน 
ครุภัณฑ์ที่

บรรจ ุ
ใน

ข้อบัญญัติ/ 
โอน

งบประมาณ 
ปี 2563 

จ านวน
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ/ 

โอน
งบประมาณ 
ปี 2563 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่

บรรจ ุ
ใน

ข้อบัญญัติ/ 
โอน

งบประมาณ 
ปี 2563 

และ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมเงินสะสม และกัน

เงินฯ 
(การเบิกจ่าย) 

รายการ 
ครุภัณฑ ์

15 4,751,523 9 953,023 7 791,023 

รวม 15 4,751,523 9 953,023 7 791,023 
 
สรุป 
1. - อบต.บ้านใหม่ มีรายการครุภัณฑ์ตามแผนฯ 6 ฉบับ เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 15 รายการ                     
    - ด าเนินการตามแผนฯรวมทั้งสิ้น 7 รายการ  
    - คิดเป็นร้อยละของการด าเนินโครงการตามแผน 46.66 
2. - อบต.บ้านใหม่ มีงบประมาณรายการครุภัณฑ์ตามแผนฯ 6 ฉบับ เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด    
      4,751,523 บาท  
    - ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  
      791,023 บาท  
    - คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ  16.64 
3. - อบต.บ้านใหม่ มีงบประมาณรายการครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด  
      953,023 บาท  
    - ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณรวม 
      ทั้งหมด 791,023 บาท  
    - คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณ 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



  การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าอ่ืนที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณปี 2563 
 

 
รายการ 

จ านวนงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/โอนงบประมาณ 

ปี 2563 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(การเบิกจ่าย) 
งบกลาง  964,103 709,563 
งบด าเนินงาน      6,785,625 5,870,655.28 
งบบุคลากร  7,274,307        7,131,284 
งบลงทุน  763,600 18,000 

รวม 15,787,635 13,729,502.28 
 

    สรุป 
1. - อบต.บ้านใหม่ มีงบประมาณรายจ่ายประจ าอ่ืนที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-    
      2565) ทั้งหมด 15,787,635 บาท  
    - ด าเนินการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าอ่ืนที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  

ทั้งหมด 13,729,502.28 บาท 
    - คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าอ่ืนที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ.2561-2565) 86.96 

 

๒๐ 



๒๑ 
 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ได้ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ แบบ3/2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ในภาพรวม  เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
 แบบ3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านใหม่ในภาพรวม  
-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยแบ่งตาม

สัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน จากจ านวน ครัวเรือนทั้งหมด 4 หมู่บ้านจ านวน 694 ครัวเรือน หมู่
ที่ 1 จ านวน 98 ครัวเรือน, หมู่ที่ 2 จ านวน 141 ครัวเรือน, หมู่ที่ 3 จ านวน 201 ครัวเรือน และหมู่ที่ 4 
จ านวน 254 ครัวเรือน และสุ่มประเมินครัวเรือนละ 1 ชุด จ านวน 100 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

 หมู่ที่ 1  20  ชุด 
 หมู่ที่ 2  25  ชุด 
 หมู่ที่ 3  25 ชุด 
 หมู่ที่ 4  30  ชุด 

๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
-  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ โดยส ารวจในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน               
   พ.ศ.๒๕๖3 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
-  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ โดยส ารวจในช่วงวันที่    
    29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3       

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 36 60 4 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 41 57 2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 39 59 2 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 40 60 - 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30 69 1 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39 61 - 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

42 58 - 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43 54 3 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47 51 2 

ภาพรวม 357 529 14 

สรุปการประเมินความพึงพอใจ 
 ผลการประเมิน 

- ประชาชนที่ท าแบบประเมินเปน็ เพศชาย จ านวน 40 คน และ เพศหญิง จ านวน 60 คน  
- อยู่ในช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 คน, อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 25 คน, อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 

18 คน, อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 13 คน, อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 17 คน และอายุมากกว่า 60 ปี 
จ านวน 24 คน 

- วุฒิการศึกษา ระดับประถม จ านวน 41 คน, มัธยม จ านวน 36 คน, อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 4 
คน, ปริญญาตรี จ านวน 14 คน, สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน  

- ประกอบอาชีพ รับราชการ จ านวน 12 คน, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 13 คน, ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 14 คน, รับจ้าง จ านวน 32 คน, นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน, เกษตรกร จ านวน 16 คน และ 
อื่นๆ จ านวน 8 คน 

- พบว่าประชาชนต าบลบ้านใหม่มีระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ทั้ง 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ พอใจมาก ร้อยละ 39.66, พอใจ ร้อยละ 58.77 และ ไม่พอใจ 
ร้อยละ 1.55 

- โดยประเด็นที่ประชาชนต าบลบ้านใหม่พอใจมากเป็นอันดับที่ 1 คือ มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม, อันดับที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และอันดับที่ 3 คือ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- ประเด็นที่ประชาชนต าบลบ้านใหม่พอใจเป็นอันดับที่ 1 คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม, อันดับที่ 2 คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และอันดับที่ 3 คือ 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

- ประเด็นที่ประชาชนต าบลบ้านใหม่ไม่พอใจเป็นอันดับที่ 1 คือ มีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม, อันดับที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
อันดับที่ 3 คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 



๒๖ 
 

ส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบลวัง

โพธิ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 ปัญหา 
1.โครงการต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมาก ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ครบถ้วน จึงท า 

   ให้ประสิทธิภาพในการน าแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
 2.โครงการที่น าไปด าเนินการไม่ได้จัดล าดับความส าคัญตามความต้องการของประชาชน 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่มีงบประมาณจ านวนจ ากัด 

ข้อเสนอแนะ 
1.การจัดท าแผนควรจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนโดย

ส่วนรวม 
2.การน าโครงการไปบรรจุในข้อบัญญัติควรพิจารณาจากล าดับความส าคัญเร่งด่วนตามล าดับที่จัดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวดค่าใช้สอย, เงินอุดหนุน,งบกลาง และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  

(ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
 

 
ล าดับที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

ปีงบประมาณ 
2563 

 

 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/

การโอนงบประมาณ 
 

 
ผลการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

1 1 อบต. 1ทีม OTOP 1,200,000 1,162,000 - 
2 ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบ้าน

ใหม่หมู่บ้าน OTOP 8 เส้นทาง 
500,000 100,000 - 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตามแนวทาง
ประชารัฐ 

70,000 70,000 - 

4 ศึกษาดูงานส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงศลิปวัฒนธรรม
และด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

400,000 400,000 399,100 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการและประกวด
แข่งขัน 

200,000 50,000 - 

6 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. บ้านใหม ่

500,000 500,000 495,000 

7 โครงการจดักิจกรรมตลาดประชารัฐต าบลบ้าน
ใหม ่

200,000 200,000 - 

8 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย  

30,000   

9 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ร้านคา้ชุมชนกลุ่ม
เกษตร พ่อค้า และประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
ใหม ่

200,000   

10 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 58,840 

11 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 100,000   
12 โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  300,000   
13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวดัสุเมธเพื่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

200,000   

14 โครงการสวนน้ าสร้างสุข 500,000   
15 โครงการยกระดับต าบลบ้านใหม่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวสานต่อโอทอปวิลเลจ 
1,650,000 452,525 - 

16  โครงการยกระดับต าบลบ้านใหม่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสานต่อโอทอปวิลเลจ 1 กิจกรรม 
ต าบลสีเขียวลดโลกร้อน (Green Village)  

481,100 481,100 481,100 
(เงินสะสม) 

17  โครงการพัฒนาและส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงต าบลบ้านใหม ่ 
  

120,000 41,000 40,310 
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
18 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 30,000 10,000 - 
19 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

20,000 10,000 - 

20 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชิน ี

20,000 10,000 - 

21 โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

150,000 50,000 - 

22 โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 20,000 20,000 - 
23 ฟื้นฟูประเพณสีักการะพ่อแก่ทองค า 100,000 10,000 - 
24 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 100,000 100,000 58,075 
25 จัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมแข่งขนักีฬาสัมพันธ์

ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
200,000 200,000 - 

26 ร่วมพลังประสานประชารัฐ 50,000 20,000 - 
27 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน  200,000 200,000 - 
28 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางทาง

ศาสนา ประเพณีวันส าคญัอื่น งานราชพิธี รัฐพิธี  
300,000 30,000 27,900 

29 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เข้าวัดพัฒนาจิต 
พิชิตภัยทางใจ ทุกวันพระ 

50,000   

แผนงานการเกษตร 
30 โครงการส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตข้าวโดยใช้

สารชีวภัณฑ์ปูองกันก าจัดศัตรูข้าว 
13,200   

31 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมต่ามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17,000   

รวม 8,021,300 4,216,625 1,560,325 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารทั่วไป 
32 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานท่ีกลาง) 

30,000 30,000 30,000 

33 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท าความสะอาดครั้ง
ใหญ่ Big Cleaning Day 

50,000   

แผนงานสาธารณสุข 
34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

80,000 80,000 - 

35 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน เพื่อเป็น
ค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตพื้นท่ีชุมชน/หมู่บ้าน  

60,000   
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36 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 30,000 25,500 

37 โครงการควบคมุปูองกันโรคไข้เลือดออก 50,000   
38 โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50,000 50,000 - 
39 ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแกไ้ขปัญหา

โรคตดิต่อ เช่น โรคฉีห่นู โรคเอดส ์โรคไข้หวัดนก
พันธ์ใหม่ โรคมือ เท้าปาก ฯลฯ 

20,000 10,000 - 

40 โครงการนวดแผนไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ 20,000 10,000 - 
41 โครงการพยาบาลยุวจติอาสาพัฒนาสุขภาพ

ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านใหม่(จติอาสาดา้น
การสาธารณสุข) 

20,000   

42 โครงการปรับปรุงจุดทิ้งขยะ 15 จุด       209,700  209,700 209,700 (เงินสะสม) 
43 โครงการถังขยะรักษ์โลก       134,922  134,922 134,922 (เงินสะสม) 
44 โครงการพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกบังานด้าน

สาธารณสุข 
80,000 80,000 - 

แผนงานการศึกษา 
45 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บ้านใหม่ และโรงเรยีนวดัสุเมธ 
400,000 200,000 171,330 

46 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  

150,000 
 

  

47 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราการครู)  

6,000 6,000 - 

48 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว) 

50,000   

49 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

30,000   

50 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุเมธเป็นค่าอาหารกลางวัน 
(อนุบาล-ประถมศึกษา) 
 

570,000 560,000 498,000 

51 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

100,000   

52 โครงการจดักิจกรรมของ ศพด.อบต.บ้านใหม่ 
(บัณฑิตน้อย) 
 

20,000 10,000 - 

53 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทิดไท้องค์
ราชัน 

20,000   

54 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์และก่อสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านใหม ่
 

400,000 80,000 - 

55 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ต าบลบ้านใหม ่

500,000   
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แผนงานงบกลาง 
56 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านใหม ่ 60,000 50,000 50,000 
57 จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  3,000,000 3,216,200 3,216,200 
58 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,000,000 734,400 734,400 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
59 อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟูาฯ 50,000 40,000 22,897.20 

รวม 7,210,622 5,531,222 5,092,949.20 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความม่ันคง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

60 ฝึกอบรมคณุธรรม  จรยิธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

100,000   

61 ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต 

50,000   

62 ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บรายได ้ 5,000 5,000 - 
63 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและ

ประชาสมัพันธ์ภาษีท้องถิ่น 
5,000 5,000 - 

64 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 400,000 350,000 350,000 
65 อบรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านกึในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 
20,000   

66 ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 50,000   
67 ให้ความรู้ในการจดัท างานในระบบการจัดซื้อจดั

จ้างภาครัฐ 
5,000 5,000 - 

68 ให้ความรู้ในการท างานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร ์

30,000 15,000 - 

69 อบต.เคลื่อนที ่ 20,000   
70 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น  

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
50,000   

71 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

20,000 20,000 - 

72 โครงการปูองกันการทุจริตและปลกูจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) 

50,000 20,000 - 

73 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บรหิาร 
อบต. 

200,000 200,000 - 

74 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาในช่วง
ระหว่าง  ปิดภาคเรียน 

20,000 20,000 - 

75 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

20,000   

76 โครงการศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบลบา้นใหม่ 50,000   
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77 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

20,000   

78 โครงการสนับสนุนไก่ชนพ้ืนบ้านเพื่อสร้างรายได้
แก่ประชาชน 

30,000   

79 โครงการอบรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการประชาชนของ
ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าท่ี อบต.บ้านใหม่ 
ในยุค Thailand 4.0 

20,000 10,000 - 

80 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียง 50,000   
81 โครงการส่งเสริมการอ่าน (บ้านหลังเลิกเรียน) 10,000   
82 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ อบต. บ้านใหม่ 50,000 25,000 - 
83 โครงการจดัประกวดหน้าบ้านน่ามอง 50,000 30,000 - 
84 โครงการปลูกฝังสร้างจิตส านึกท่ีดสีู่ต าบลบ้าน

ใหม่ 
200,000 30,000 13,960 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
85 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
30,000 30,000 - 

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นที่ต าบลบ้านใหม ่

300,000 10,000 - 

87 ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการปูองกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิแก่เยาวชนกลุม่เสีย่ง 

30,000   

88 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 

10,000 5,000 - 

89 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

50,000 20,000 - 

90 โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างความรับผดิชอบ
ต่อชุมชน 

50,000   

91 โครงการปกปูอง สถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

100,000   

92 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานการ
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

40,000 40,000 23,260 

93 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณวดั
สุเมธและวัดธรรมรส 

192,000   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
94 โครงการประชุม/สัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม 

เพื่อร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน/
แผนแม่บท 

50,000 20,000 5,450 

95 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิอ าเภอมหาราช 

30,000 30,000 - 

รวม 2,407,000 890,000 392,670 



๓๐ 

 

 
ล าดับที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

ปีงบประมาณ 
2563 

 

 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/

การโอนงบประมาณ 
 

 
ผลการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

96 สะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 13 ซ้าย 
(หน้าบ้านครูแมว หมู่ที่ 1 ) 

300,000 213,000 213,000 

97 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

250,000   

98 ซ่อมแซมศาลาหลวงพ่อรุ่ง หมู่ท่ี 2 100,000   
99 ดาดคอนกรตีบริเวณ บ้านปูามา ปาูวน หมู่ที่ 2 125,000 125,000 - 
100 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม

สภาพพื้นที่ ถนนเลียบคลองชลประทานจากบ้าน
ครูล าพึงถึงเขตท่าตอ หมู่ท่ี 2 

407,000 407,000 289,000 

101 ก่อสร้างคสล. ช่วงสุดปลายคลองดาดคอนกรีต
เข้าแก้มลิง  หมู่ที่ 4  

700,000   

102 ก่อสร้างสะพานคสล.  หมู่ที่ 4 2,500,000   
103 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า คลองบางแกว้ บริเวณวัด

ธรรมรส หมู่ที่ 2 
1,000,000   

104 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า คลองบางแกว้ บริเวณ
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ หมู่ที่ 4 

1,000,000   

105 ก่อสร้างโดมตลาดนัดวดัธรรมรส หมู่ที่ 2  (ขยาย
ต่อจากส่วนเดิม) 

500,000   

106 ก่อสร้างโดมวัดสุเมธ หมู่ที่ 4 500,000   
107 ก่อสร้างถนนคสล.บรเิวณ วัดวชิรธรรมาราม หมู่

ที่ 4 
500,000 500,000 434,000 

108 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมปูายบอกทางเข้าวัดสุเมธ 
บริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 4 

200,000   

109 วางท่อ คสล. ถนนเส้นหนองร-ีหนองขี้นกใหญ่ 
หมู่ที ่1  

100,000   

110 ก่อสร้างถนน คสล.หน้าหลวงปูุทวดฝั่งตะวันตก 
กม.สายเอเชียหมู่ที่ 4 

1,414,000   

111 ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อทรายหมูท่ี่ 3 131,000 131,000 - 
112 ก่อสร้างถนน คสล.รอบบ่อน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 3 960,000   
113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ

คันคลองฝั่ง 13 ซ้าย หมู่ท่ี 1 
500,000   

114 โครงการก่อสร้างศาลาประจ าจุดรอรถ หมู่ที่ 1  200,000 200,000 52,000 (ซ่อมแซม) 
115 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคเพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางเข้าออกบ้านนายสมชาย ผดุงพจน์  หมู่ที่ 1 

200,000   

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหนองม่วง – หนองหม้อ หมู่ท่ี 1 

300,000   

117 โครงการวางท่อระบายน้ า บรเิวณหลังวัดธรรมรส 
หมู่ที่ 2 

200,000   
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118 โครงการวางท่อระบายน้ าบรเิวณบ้านนายทองดี 
หมู่ที่ 2 (ท าธนาคารน้ าใต้ดิน) 

100,000   

119 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคเพื่อเป็นค่าช้าจ่าย
ในการขยายเขตไฟฟูาทางสาธารณะจากหนา้วัด
ธรรมรส –บ้านนายสีนวล หมู่ที่ 2 

100,000   

120 โครงการขุดลอกคลอง บรเิวณบ้านลุงเหลือ หมู่ที่ 
3 

100,000   

121 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนเสาไฟฟูา จ านวน 3 ต้น หมู่ที่ 3 

100,000   

122 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านนางเขียว 100,000 30,000 30,000 (กันเงินฯ) 
123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณ

บ้านปูายมหมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อ คสล.และท าบ่อ
พักจ านวน 4 บ่อ 

100,000 100,000 94,000 (กันเงินฯ) 

124 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3  200,000 27,000 27,000 (กันเงินฯ) 
125 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมลงหินคลุก

บริเวณหลังบ้าน ผช.ฉลอง หมู่ที่ 3 
150,000   

126 โครงการก าจดัวัชพืช/ผักตบชวาคลองบางแก้ว
โดยใช้วิธีการหรือนวตักรรมที่เหมาะสม 

500,000 440,000 440,000 (เงินสะสม) 

127 ก่อสร้างศาลาจุดรอรถผูโ้ดยสาร หน้าทางเข้าหมู่
ที่ 4 (ตรงข้ามพุทธอุทยานหลวงปูุทวด) 

200,000   

128 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต าบลบ้านใหม่ บริเวณ
ถนนและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ 

200,000   

129 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาถนนบ้านนางชนาภา 
จ านวน 12 ต้น 

     260,000  260,000 260,000 (เงินสะสม) 

130 โครงการจดัสร้างประตูฟุตบอล 1 คู ่และเสา
ไฟฟูาบริเวณสนามฟุตบอลจ านวน 2 ต้น (เสาไฟ
พร้อมสปอรต์ไลท์ 6 ดวง) 

       85,000  85,000 85,000 (เงินสะสม) 

131 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 1      199,500  199,500 199,500 (เงินสะสม) 
132 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 4      199,500  199,500 199,500 (เงินสะสม) 
133 โครงการตีเส้นจราจรพร้อมปูายบอกทางถนน

บ้านนางชนาภา 
     120,000  117,000 117,000 (เงินสะสม) 

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ าเปดิ
ปิด หมู่ที่ 1-4 

     200,000    

135 โครงการคลองสวยน้ าใส ปลูกผักกนิได ้      500,000    
136 ดาดคอนกรตีล ารางสาธารณะจากร้านเหลือ – 

คลองบางแก้ว หมู่ที่ 3  
400,000   

137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บรเิวณหลังวัดวชิร
ธรรมาราม – ทางเข้าหนองเจ็ดเสน้ 

1,230,000   

138 โครงการถมดิน หมู่ที่ 3 290,000 290,000 - 
139 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บรเิวณหน้าอู่โชติ หมู่

ที่ 3 
407,000   
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140 โครงการขุดลอกหนองขี้นกเล็ก 1,431,000   
141 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าพทุธอุทยาน

มหาราช 
952,000   

142 โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

618,000   

143 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทาสสีะพานภายใน
ต าบลบ้านใหม ่

50,000   

144 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริม
อาชีพตามแนวประชารัฐ (บริเวณข้างโรงน้ า) 

152,750 152,000 152,000 

145 โครงการซ่อมคอสะพานบริเวณบ้านลุงหาด 50,000   
146 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะโรงเรียน

ชุมชนวัดสุเมธ 
60,000 51,930 51,930 

147 โครงการติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณริมคลอง
ประตูน้ าวดัธรรมรส 

150,000 128,000 ทางหลวงท า 

148 โครงการก่อสร้างศาลาประจ าจุดรอรถ หมู่ที่ 3 100,000   
149 โครงการกั้นห้องพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ 

124,400 124,400 124,400 (กันเงินฯ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
150 ปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ต าบล

บ้านใหม ่
300,000   

151 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายขา่ว เสียงตามสาย 
หมู่บ้าน 

100,000   

152 โครงการขยายระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุมทั้งต าบล 100,000   
153 โครงการจัดท าพร้อมติดตั้งปูายบอกชือ่ซอยภายใน

หมู่บ้าน 
150,000   

154 โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ท าการอบต.บ้านใหม่ 200,000   
155 โครงการประชาสัมพันธ์เขา้ถึงประชาชนต าบลบ้านใหม่ 350,000   
156 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินการออกแบบและเขียน

โครงการของอบต.บ้านใหม ่
300,000   

แผนงานการพาณิชย์ 
157 โครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4 250,000   
158 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 300,000   
159 โครงการขยายเขตประปาภายในต าบลบ้านใหม่

ทั้ง 4 หมู่ 
200,000   

แผนงานการเกษตร 
160 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านใหม่ 200,000 500,000 497,710 
161 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 

ภายในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 30,000 - 

รวม 23,616,150 4,310,330 3,266,040 
รวมทั้งสิ้น 41,255,072 14,948,177 10,311,984.20 
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งบประมาณ 
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1 รถรางเพื่อบริการนักท่องเท่ียว  จ านวน 2 คัน 3,000,000   
2 เสาพร้อมสปอร์ตไลท์ 3 ดวง  จ านวน  8  ต้น 130,000 130,000 - 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.
2562) 

120,000 66,000 44,000 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.
2561) 

22,000 22,000 22,000 

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที ่1 จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562) 

7,900   

6 เล่ือยยนต์ไฟฟูา 1,800 วัตต์ ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 10,000 10,000 - 
7 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 

9,500 บาท (คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561) 

38,000 38,000 38,000 

8 เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Caed Reader) 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

         1,400    

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED หรือ Network แบบที่ 1(18 หน้า/ 
1 นาที) ราคาเครื่องละ 10,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

       10,000  10,000 10,000 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ59,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ) 

      118,000    

11 จัดซื้อรถบรรทุกน้ าสี่ล้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร จ านวน 1 คัน       400,000  340,000 340,000 (เงินสะสม) 
12 จัดซื้อรถกระเช้าสี่ล้อใหญ ่ พร้อมติดตั้งเครนยกน้ าหนัก 2 ตัน มี

ขาค้ ายัน 2 ข้าง มีระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฎิบัติงานได้
ไม่ต่ ากว่า 7 เมตร  

      500,000    

13 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 157,023 157,023 157,023 (เงินสะสม) 
14 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 30 

ชนิดแขวน  ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 ตัว 
57,200   

15 เครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ จ านวน 4 เครื่อง ขนาดหน้ากว้าง 55 
ซม. ข้างกว้าง 60 ซม. สูง 1.30 เมตร ตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ 0 – 200 
องศา ก าลังอัด 4 ตัน (ไฮดรอลิคแบบมือโยก) ก าลังไฟ 1,000W 
220V 50Hz   ก าลังการผลิต 1 ชั่วโมง ผลิตได้ 40-50 ชิ้น 

180,000 180,000 180,000 (กนัเงินฯ) 

รวม 4,751,523 953,023 791,023 
 

 



๔๐ 

 

 

 

แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้ 
 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/

ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 

(20) 
(3) 

 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

 1.3 ข้อมูล เกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม เช่น  การศึกษา      
      สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสั งคม  
      สงเคราะห์ ฯลฯ  
 

(2)  

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสั ตว์  การบริ การ  การท่อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 
 

(2)  

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

(2)  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2)  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  



๔๑ 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

 

(20) 
(5) 

 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(3)  

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 

(3)  

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

 

(3)  

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 

(3)  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์ 
 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 
 

(๖0) 
 

(10) 

 



๔๒ 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพ้ืนที่จริ ง  ที่จะน า ไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 
 
 
 

(5)  



๔๓ 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 

แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 
 
 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / 
Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

(10) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผล
การน าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

(10)  

3. การประเมิน 
ผลการน าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 
 
 
 
 

(10)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 
 

(10)  

5.โครงการ
พัฒนา 
 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 

 
 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 

(60) 
 
 

(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัด เจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป 
สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึ ง เป้ าหมายต้ อ งชั ด เ จน  ส ามารถระบุ จ านวน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 

(5)  
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5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน              

             ทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 

             สิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

             ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น

เป้าหมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา  

(1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น   
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป 
            ระบบเพ่ือสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

            อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6 โครงการมี
ความ สอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง 
             นวัตกรรม  
        ( 2) เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย  
             ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
             ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

(5)  



๔๗ 
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5.6 โครงการมี
ความ สอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 (ต่อ) 

(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น  
            ภาคบริการมากข้ึน  
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

  

5.7 โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง  แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ขึ้ น               
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

 

(5)  

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือ
การ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ 
มีความ 
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่  

(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) (4) ความยุติธรรม(Equity)  
(5) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง งบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

(5)  
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5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอด 
คล้องกับวัตถุประ 
สงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 
 
 
 

 

 

5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง  

(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ  
             ด าเนินงานตามโครงการ  

(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ 

             เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมคะแนน 100 100  

 
 

 



๔๙ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
2. อายุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี  ( ) 20-30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
  ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี  ( ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า       ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  ( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกว่าปริญญาตรี           ( ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา           ( ) เกษตรกร 
  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

  
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
......................................................................... ....................................................................................................  
......................................................................... ............................................................................................ ........ 
......................................................................... ....................................................................................................  
......................................................................... ....................................................................................................  
......................................................................... .................................................................................. .................. 
 
  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
              ในภาพรวม 


