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ค าน า 

 แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ภูหลวง จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแปลงนโยบายของผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ภายใต้แนวทางการพัฒนาจะประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพราะการประเมินผลต้อง ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย แผนงาน โครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือ วางแผนพัฒนาต าบลภูหลวง  
ตลอดจน จัดท าและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในปีต่อไป  

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เป็นการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งน้ า ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง และ
น าเสนอตลอดจนประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันตามล าดับ ต่อไป 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 
 
 

(ก) 
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สารบัญ 
ค าน า 
สารบัญ  

(ก) 
(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร (ค) 

ส่วนที่ 1  บทน า  1 
 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล     1 
 1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 1 
 1.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 
 1.4 กรอบ  แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
 บริหารส่วนต าบลภูหลวง 2 
 1.5 รายชื่อคณะกรรมการติดตาม และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 15 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   
 1.6 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2564  16 
 1.7 รายละเอียดของแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565     18 
 1.8 การรายงานผล 21 

 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 21 
 1. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 21 
  แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 24 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 25 
   ส่วนที่ 1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาห้าปี   26 
   ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี 2564 27 
 2. การประเมินผลโดยใช้โปรแกรม ระบบ e – plan   28 
   รายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี  2564 28 
   ส่วนที่ 3  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 34 
   ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

           ประจ าปี 2564 
 

35 
   ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 35 
 3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25648 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561           

 
 

56 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 36 
 1. ด้านความส าเร็จในการด าเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 36 
 2. ด้านความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2564 38 
 3. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 38 
 4. ประมวลภาพการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39 
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ภาคผนวก                (ง)       
 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส าเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
 



เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔  

 

 
 

 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 
 

(ค) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาพทราบ
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 
 

1. ด้านการตั้งงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลภูหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ได้
ด าเนินการติดตามะประเมินผลภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  รวมโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาฯ 5 ปี  พ.ศ. 2564 จ านวน 120 โครงการ งบประมาณตามแผน 34,209,570 บาท และ
น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 58 โครงการ เป็นงบประมาณ 
14,142,120.00 บาท และ อนุมัติงบประมาณเงินสะสมด าเนินโครงการเพ่ิมเติม จ านวน 7 โครงการ เป็น
งบประมาณ 2,528,524.00 บาท 
 

2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลภูหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564) ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  พบว่า จากจ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 58 โครงการ  ด าเนินการส าเร็จ 33 โครงการ เป็นงบประมาณ 13,869,358.48  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 98.07  ของจ านวนงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริงทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 27.50 ของจ านวน
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เฉพาะปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 4.90 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่มี
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และเบิกจ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการเพ่ิมเติม จ านวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณ 
2,528,524.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 ของจ านวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมด โดยเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจริงทั้งหมด จ านวน 16,397,882.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 98.68  ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ เป็นเงินงบประมาณ 16,615,620.00 บาท   
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3. ด้านความพึงพอใจของประชาชน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564  ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  โดยผลจากการติดตามฯ พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาขนมากที่สุดเป็นอันดับแรก พึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 60  รองลงมาคือ พึงพอใจ คิดเป็นร้ อยละ 
39.69 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0.31 โดยมีความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม และ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในระดับเท่ากัน คือ 
คิดเป็นร้อยละ 63.75  อันดับที่ 2 คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 62.50  อันดับที่ 3 คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสงดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมคิดเป็น คิด
เป็นร้อยละ 61.25  

 
ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาด้านทรัพยากร 
 จากการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี 2564 โดยด าเนินการตามโครงการต่างๆ ปัญหาด้าน

ทรัพยากร  ที่พบเก่ียวกับการด าเนินการคือ  
 การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้

เอง  จึงต้องเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เป็นต้น  
แต่เนื่องจากเป็นงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนซึ่งดุลพินิจในการด าเนินโครงการก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ จึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  

 
ปัญหาด้านข้อมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 จากการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี มักพบปัญหาเรื่องของการด าเนินการตามระเบียบ

กฎหมายที่ก าหนด ซึ่งกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ ของท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก ท าให้การ
ด าเนินโครงการมีความสุ่มเสี่ยง ท าให้เกิดปัญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในข้อกฎหมายที่
แตกต่างกัน เช่น ภารกิจถ่ายโอน ที่ต้องศึกษาท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นได้รับการ
ถ่ายโอนลงมา แต่ท้องถิ่นขาดความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงต้องศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่  เป็น
ต้น 

  
ปัญหาด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง (โควิด – 19) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี และส่งผล

กระทบโดยทั่วกัน จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับมวลชน การรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันได้  จึงส่งผลให้ ไม่
สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการแล้ว ก็
ไม่สามารถด าเนินโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้   
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2. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการติดตามและประเมินผล 
 1.  การติดตามประเมินผลต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 2.  การเสนอโครงการควรสมดุลกับงบประมาณท่ีมีอยู่ 
 3.  เสนอให้บูรณาการการท างานร่วมกันทุกฝ่าย  
 4.  เสนอให้หารือ เรื่องงบประมาณท้องถิ่นต่อการก าหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผน เพ่ือให้การ

วางแผนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหลวง ต่อไป 

 5.  การกระจายงบประมาณในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความทั่วถึงเป็นธรรมและเหมาะสมแก่การ
พัฒนา 

 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับควรให้ 
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปัญหา/อุปสรรค สะท้อนไปสู่
การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
      ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดท าแผนทุกปี และให้มีการ
บรรจุโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น และควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่ าง
ต่อเนื่อง 
       
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง พิจารณาแล้วเห็น
ว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของ ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 25561 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติด 
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิด เผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงได้ยึดระเบียบนี้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน า
ผลที่ได้ไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการ
แก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน
หรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึ ง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารดังนี้ 
1. สามารถเฝูาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลักส าหรับแก้ไข

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
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3. สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4. ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

อันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
1. การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3. สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเปูาหมาย 
4. ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด 
5. มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 
6. ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7. ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแผนอย่างไร 

1.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี 
ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาห้าปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาห้าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนห้าปี และผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาห้าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที่   5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

1.4 กรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
1. ให้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 และ

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2548 
การติดตามด้วยระบบ e-plan ติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ตามคู่มือให้เลือกเฉพาะแบบที่มีความ
เหมาะสมกับระยะเวลา ได้แก่ 
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แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 2 รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส ให้ตัดออกเนื่องจาก

ระยะเวลาที่จะประเมินในรายไตรมาสได้ผ่านมาแล้ว 
   ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อ 7 โครงการที่

ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
   ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามด้วยระบบ e-plan 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ให้คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตามที่เห็นว่ามีสิ่งใดที่เหมาะสมที่จะน าเสนอในการติดตามและ

ประเมินผลก็ให้น าเสนอตามแนวทาง  วิธีการ และผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ที่คณะอนุกรรมการฯ แต่ละ
ยุทธศาสตร์เห็นว่าสมควร แล้วน าเสนอผลการติดตามดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวต่อไปก่อนน าเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดให้ผู้บริหารทราบตามมติที่ประชุมต่อไป 

3. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่ง

จะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้  

3.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

3.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  

3.1.2 เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจ
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบ
บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 

3.1.3 กรรมวิธี  อันได้แก่  วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า  ล าคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้
ต้องมีการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของ
การติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร  เป็นอย่างไร  ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร  ตั้งข้อสังเกต
อย่างไร 

3.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ 

(Structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ  และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพ่ือให้
สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือ 

- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนเปรียบเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา  การวางกรอบของผลกระทบ  ตัวแปร  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และ
การสรุปผล 

3.2.1   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 3.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การส ารวจ  และเอกสาร 
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  3.3.1   การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นต้น 

 3.3.2   การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของ
ข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

1. การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี 
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน  ๆมีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน 

3.3.3   การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต
เพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  การสังเกต คือการเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาท
สัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู  หูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก  หรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา  และ
สัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่าง  ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ในชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเปูาหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด -  เอาใจใส่ต่อ

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
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-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ทบทวนย้อนหลังภาย
หลังจากการสังเกตในแต่ละวัน จดบันทึกอย่างละเอียด 

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม  
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่
อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

3.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การ
รับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจ  และทิศทางการส ารวจ  

3.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย  แนวทางการพัฒนา พันธกิจ  
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผลของการด าเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

1. กรอบแนะแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการส าคัญ 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน  กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณท่ีได้เป็นแบบตัวเลข  สถิติต่าง  
ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ  จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  จ านวนกิจกรรมที่ถูกระบุ
ว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี  เป็นต้น 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น  เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มี
ความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่าง ไร 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์  และ
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์    ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้  วัดความส าเร็จได้จาก เช่น 
1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
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3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 

 
การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ 
1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น ค าบรรยายตาราง  หรือรูปภาพ 
2. ตาราง (Tables) เป็นการน าข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
3. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ  ภาพวาดลายเส้น 
รูปแบบที่ใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดรูปแบบที่
ใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ส าหรับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏในส่วนที่ 5 ในแผนพัฒนาห้าปี ปรากฏในส่วนที่ 5 กรอบ

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปีใช้กรอบเดียวกันในการติดตามและ
ประเมินผล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดกรอบอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติหรือ
บริบทของพ้ืนที ่
 2.  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes)  ผลผลิต (Outputs)  และผลกระทบ (Impacts) อัน
จะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญ
ของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัว
บ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจ
ได้ต่อไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็น
ได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือ
ภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ด้านการเงิน  ด้านลูกค้า หรือ
ผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร  และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วย
องค์กรพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้ การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการ
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มุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท า
แผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs) ต่าง ๆ ว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเปูาหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Modes ถือเป็นตัวแบบ
หนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัย
น าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้น ๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึง
บริบท (Context) การด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ 

2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System) (PPMS) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกันตัวแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมอบภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิด
และการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-
Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญ
อีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิด
ประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบ
องค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการ
ประเมินแผนนั้นๆ  

2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือ
การตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense 
of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้น ๆ  อีก
ด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะ
เข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็น
ปัญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการ
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ถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนด
นโยบายอีกด้วย 

2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินการ
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ฝุาย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่
เกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบต่าง ๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิผลอย่างไรทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้
ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรมโครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้ การประเมินผล
กระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะ
แสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าว
เป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการ
ติดตาม เฝูาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  

2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดย
ตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  

2.10.1 ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
2.10.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายหลักและเปูาหมายย่อย 
2.10.3 ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 
2.10.4 เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
2.10.5 ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
2.10.6 ด าเนินการ 
2.11 แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 -10 

หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
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3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20   คะแนน 
3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    15    คะแนน 
3.1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย    60 คะแนน 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (10)  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด   (10)  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด        (10)  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์         (5)   คะแนน 
(5) กลยุทธ์        (5)  คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    (5)  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์      (5)  คะแนน 
(8) แผนงาน        (5)  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    (5)  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา         10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ    10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา      10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 



 
 
 

๑๑ 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 
 ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(5) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
 4.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  (5) 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

 รวมคะแนน 100 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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๑๒ 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
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3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง  ๆมาใช้ เ พ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมงานต่าง  ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง  ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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/ประเด็นการพิจารณา... 
 



 
 
 

๑๓ 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
 Global Demand และTrend หรือหลัก
การบูรณาการ ( Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 

(5)  

 
 

 
 
 

/ประเด็นการพิจารณา... 
 
 
 



 
 
 

๑๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กั บ วั ต ถุ ป ระส งค์  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เ จน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมาคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่ร้ายได้สูง  
 

4  

 
/ประเด็นการพิจารณา... 

 



 
 
 

๑๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเ พ่ือสร้ า งสั งคมสู งวัยอย่ างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะสั ง ค ม อย่ า ง เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหาราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การแข่งขัน
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สิ้นค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  
 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว  

(5)  

/ประเด็นการพิจารณา... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

  

5 . 9  ง บ ป ร ะ ม า ณ  มี ค ว า ม
สอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่ ง ใส ในการก าหนดราคาและ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ ใ น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนไมมากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน า ไปตั้ ง งบประมาณรายจ่ ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือราจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ไ ด้ ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
( effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ได้ เช่นการก าหนดความพึงพอใจ
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เ กิดที่ สิ่ งที่ ได้ รับ  (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12  ผลที่ ค าดว่ า จะ ได้ รั บ
สอดคล้องกับโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่
ตอบผลว่าด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้น
ตามชื่อโครงการที่ได้ตั้งไว ้

5  

 รวมคะแนน 100  
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 1.5  รายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
        1.5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
ประกอบด้วย 

นายพีรพล  งอนกิ่ง   ประธานคณะกรรมการฯ 
  นางสาวจิราพร  มันกระโทก  เลขานุการคณะกรรมการฯ 
โดยมีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  3  ท่าน 
๑.๑ นายทวีศักดิ์  ร้อยก่ิง    กรรมการ   
๑.๒ นายพีระพล  งอนก่ิง    กรรมการ 
๑.๓ นายยม   สวนฉิมพลี    กรรมการ  

2.  ผู้แทนประชาคมต าบลที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน 2  ท่าน 
     ๒.๑  นายส ารวย  ลากิ่ง              กรรมการ                        

๒.๒  นายวิทยา  สีลา               กรรมการ 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2  ท่าน 

๓.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมเงิน   กรรมการ 
         ๓.๒  ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองนกเขียน  กรรมการ 
 4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน 2  ท่าน 
              4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
               4.2 หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
 5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 2  ท่าน 
      5.1 นายยงยุทธ  วุฒิธรรม  กรรมการ 
      5.2 ร.อ.บุญร่วม  จันทะบาล  กรรมการ 
 

1.6  รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2564 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕  ปี (2560 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง อ าเภอ       

ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   มีดังนี ้
 

1.6.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่และความมุ่งมั่น  

ทิศทาง  จุดยืน  ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต  อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น  
องค์กรทุกองค์กร  ทุกภาคส่วน  เพ่ือการพัฒนาต าบลภูหลวง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอ าเภอปักธงชัย  และจังหวัด
นครราชสีมา  ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  จึงได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา  
ดังนี้  “น้ าไหล    ไฟสว่าง    ทางสะดวก    ผนวกเศรษฐกิจดี     มีความรู้ทันสมัย 

ก้าวไกลการบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดียิ่ง  สิง่แวดล้อมไม่เป็นพิษ 
วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ  สงบสุขแดนธรรมะ” 
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1.6.๒ พันธกิจ  
  1. จัดหาแหล่งน้ า เพื่อการบริโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

  3. ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ์
  7. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
  8. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักคุณประโยชน์ของการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม ผลผลิต
เพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
  9. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนที่เขตอนุรักษ์สวนสาธารณะตลอดจน
การรักษาคุณภาพแหล่งน้ าอากาศและความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน 
  10. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศและ 
เชิงอนุรักษ ์
 

1.6.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 
๒. ทุกครัวเรือนได้รับการบริการสาธารณะทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและทั่วถึง 
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึง 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
6. หน่วยงานราชการมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสามารถสนองตอบต่อความ 

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้สะดวกรวดเร็ว 
 7. ประชาชนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
1. มีการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ 
9. มีการบ ารุงรักษาและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
10.  มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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1.6.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  7. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1.7 รายละเอียดของแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 10 ด้าน  แต่ละด้านมีจ านวนโครงการ
และงบประมาณที่ระบุในแผน  ดังนี้ 
 1.7.1  จ านวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี 
 

พ.ศ. จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

2561 129 19.17 40,709,000 18.31 
2562 151 22.44 56,412,570 25.37 
2563 143 21.25 54,954,214 24.71 
2564 120 17.83 34,209,570 15.38 
2565 130 19.32 36,105,400 16.24 
รวม 673 100.00 222,390,754 100.00 
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 1.7.2  จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ด้านแหล่งน้ า 15 6 9 5 13 48 7.13 
2. ด้านสังคม 6 8 11 11 9 45 6.69 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 56 41 28 45 191 28.38 
4. ด้านเศรษฐกิจ 14 14 14 14 11 67 9.96 
5. ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

30 
25 26 22 20 

123 18.28 
6. ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

10 
10 9 9 9 

47 6.98 
7. ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 
15 15 14 10 

67 9.96 
8. ด้านเกษตรอินทรีย ์ 9 6 6 6 6 33 4.90 
9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 
7 7 7 6 

34 5.05 
10. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 4 4 5 4 1 18 2.67 

รวม 129 151 143 120 130 673 100.00 
 

 1.7.3  จ านวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ด้านแหล่งน้ า 6,477,000 3,212,000 5,839,000 2,086,900 3,696,000 21,310,900 9.58 
2. ด้านสังคม 7,528,400 9,168,400 9,934,400 9,419,400 9,898,400 45,949,000 20.66 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11,080,800 31,889,200 26,611,314 11,207,300 15,277,000 96,065,614 43.20 
4. ด้านเศรษฐกิจ 850,000 800,000 800,000 800,000 600,000 3,850,000 1.73 
5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

6,024,800 4,368,970 4,715,500 4,221,970 4,290,000 
23,621,240 10.62 

6. ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1,100,000 1,250,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 
5,500,000 2.47 

7. ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

2,398,000 1,494,000 1,674,000 1,294,000 554,000 
7,414,000 3.33 

8. ด้านเกษตรอินทรีย์ 1,270,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,470,000 1.11 
9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

430,000 380,000 380,000 380,000 340,000 
1,910,000 0.86 

10. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 3,550,000 3,550,000 3,650,000 3,450,000 100,000 14,300,000 6.43 
รวม 40,709,000 56,412,570 54,954,214 34,209,570 36,105,400 222,390,754 100.00 



 
 
 

๒๑ 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 
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 แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ภูหลวง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง พ.ศ. 2560 – 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหลวงในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามประเมินผล(Monitoring) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ(Effectiveness Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overall Effect) 
ส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
1.8  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลภูหลวงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล 

ผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิน่ รายงานผล เสนอ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



 
 
 

๒๒ 
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ส่วนที่ 2   

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 1. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ   ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 
แบบที่ 1 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูหลวง 

 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูหลวง 

 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์  
(จะด าเนินการเม่ือสิ้นสดุปีงบประมาณ 2564 )  

 

ประเด็นการประเมิน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 5 
ปีพ.ศ. 2561 - 2565 
ส่ วนที่  1  จ า น วน โค ร ง ก า รแ ล ะ
งบประมาณตามแผนพัฒนา 5  ปี 
ส่วนที่  2   ผลการด า เนินงานตาม
แผนพัฒนาห้าปี 
ส่วนที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 
2563  
ส่วนที่  4  ผลการด า เนินงานตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
 ส่วนท่ี 6 ประเมินผลรายโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ส่วนที่  1  ยุทธศาสตร์และจ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวน
โครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวงในภาพรวม 



 
 
 

๒๓ 
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2. การประเมินโดยใช้โปรแกรม ระบบ e – plan  เข้ามาช่วยในการติดตามและประเมินผลแผนประกอบไปด้วย 
 แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
  ส่วนที่ 1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  ส่วนที่ 3  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564  
  ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใช้สถิติที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรม ระบบ 
e – plan เข้ามาน าเสนอในการวิเคราะห์การผลการด าเนินงาน 
 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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แบบที ่๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 

 
แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์    

ส่วนที ่๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

ของท้องถิ่น 
 

 
  
  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

๑๓.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ)     

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 

ส่วนที่  1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที ่๑  ๒๕61 ปีที่๒  ๒๕62 ปีที๓่  ๒๕63 ปีที4่  ๒๕64 ปีที5่  ๒๕65 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ า 15 6,477,000 6 3,212,000 9 5,839,000 5 2,086,900 13 3,696,000 48 21,310,900 
๒.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 6 7,528,400 8 9,168,400 11 9,934,400 11 9,419,400 9 9,898,400 45 45,949,000 
๓.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 11,080,800 56 31,889,200 41 26,611,314 28 11,207,300 45 15,277,000 
191 96,065,614 

๔.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 14 850,000 14 800,000 14 800,000 14 800,000 11 600,000 67 3,850,000 
๕.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 30 6,024,800 25 4,368,970 26 4,715,500 22 4,221,970 20 4,290,000 

123 23,621,240 
๖.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สาธารณสขุ 

10 1,100,000 10 1,250,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 
47 5,500,000 

๗.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 13 2,398,000 15 1,494,000 15 1,674,000 14 1,294,000 10 554,000 

67 7,414,000 
๘.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตร
อินทรีย์ 

9 1,270,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 
33 2,470,000 

๙. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 430,000 7 380,000 7 380,000 7 380,000 6 340,000 
34 1,910,000 

๑๐.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4 3,550,000 4 3,550,000 5 3,650,000 4 3,450,000 1 100,000 
18 14,300,000 

รวม 129 40,709,000 151 56,412,570 143 54,954,214 120 34,209,570 130 36,105,400 673 222,390,754 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี 2564 
  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 0 0.00 0 0.00 5 4.17 0 00.00 0 0.00 5 5.26 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3 2.50 0 0.00 8 6.67 0 0.00 0 0.00 11 7.52 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 7.50 6 5.00 13 10.83 0 0.00 0 0.00 28 29.32 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 1.67 0 0.00 12 10.00 0 0.00 0 0.00 14 9.77 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 4.17 0 
0.00 

17 14.17 0 0.00 0 0.00 22 18.80 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 2.50 0 0.00 6 5.00 0 0.00 0 0.00 9 6.77 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6 5.00 0 
0.00 

12 10.00 0 0.00 0 0.00 14 9.02 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 0 0.00 0 0.00 6 5.00 0 0.00 0 0.00 6 4.51 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 2.50 0 
0.00 

4 3.33 0 0.00 0 0.00 7 4.51 

๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 4 3.33 0 0.00 0 0.00 4 4.51 

รวม 31 25.83 6 5.00 87 72.50 0 00.00 0 0.00 120 100.00 
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2. การประเมินผลโดยใช้โปรแกรม ระบบ e – plan  
รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2564 

อบต.ภูหลวง 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างเหมือง
ดาดคอนกรตี 
บ้านปอแดง หมู่
ที่ 4 

61,900.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้น้ าสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรตี และเสริมผิวทาง 
คสล. บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 ก่อสร้าง
เหมืองดาด คสล.ปากรางกว้าง 1.20 ม. ก้นราง
กว้าง 0.50 ม. ลึก0.50 ม. หนา 0.075 ม.ยาว 
70 ม. พิกัดจุดเริ่มต้นN1615157E0177368
พิกัดจุดสิ้นสุดN1615110E0177457ช่วงที่ 2 
เสรมิทาง คสล.กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15ม.ไม่
รวมลาดเอียดพิกัดจุดเริ่มต้น
N1616965E0178575 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัยและ
การปูองกัน
อัคคีภัย 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนในเขต
ต าบลภูหลวง 5 
โรงเรียน ในพ้ืนท่ี
ต าบลภูหลวง 

อบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและอัคคีภัยในโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชนปลอด      
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมปูองกันและต่อต้านยาเสพติดทุก
รูปแบบปีละ 1 ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ       
(ภูหลวงคัพ) 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการฯ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

7,205,600.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลภูหลวง 

ขอรับการสนับสนุนเบีย้ยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ
จ านวน คน 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่คน
พิการ 

1,951,400.
00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่คน
พิการภายในต าบล
ภูหลวง 

ขอรับการสนับสนุนเบีย้ยังชีพให้แก่ คนพิการ
จ านวน คน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส์ภายใน
ต าบลภูหลวง 

ขอรับการสนับสนุนเบีย้ยังชีพให้แก่ ผู้ปุวยเอดส์ 
จ านวน คน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
(ซอยสวนเขต) 

388,900.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 1 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
640 ต.ร.ม. ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
N1613402, E821200 (ต้นทาง) 
N1613530, E821305 (ปลายทาง) 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 
(เชื่อมต่อ หมู่ 9 
- หมู่ 2 ) 

200,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 9 ได้มีถนน
ส าหรับขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรและ
คมนาคมไดส้ะดวก
และรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 6 เมตรยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร N 1613917,E 
815522 (ต้นทาง) N 1616264, E 815742 
(ปลายทาง) 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย
ประปาปอแดง 
หมู่ที่ 4 บ้านปอ
แดง 

500,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 4 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปประปา
บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
2,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มตน้ N 
1616715 E 177848 จุดสิ้นสุด N 
1616336 E 178028 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
ซอยประปา
บ้านหลุมเงิน 
 

463,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 5 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มที่ 3 ภูหลวง
ซอยประปา) หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
3,710 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มตน้ N 
1614301 E 822286 จุดสิ้นสุด N 
1614456 E 821233 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอย
บ่อบาดาลฝั่ง
ขวา หมูที่ 10 

265,900.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ่อบาดาล หมูที่ 10 
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
215 เมตร พิกัดจดุเริม่ต้น N 1612458 
E816648 จุดสิ้นสดุ N 1612626 E 
816533 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เจ็ดวันอันตราย 
(ปีใหม่) 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผ่าน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน หน้า สนง.อบต.ภูหลวง 1 
ครั้ง/ป ี

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เจ็ดวันอันตราย
(สงกรานต์) 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผ่าน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน หน้า สนง.อบต.ภูหลวง 1 
ครั้ง/ป ี

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ฝึกอบรม
รณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

จัดฝึกอบรมเด็ก
เด็กนักเรยีนในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.ภูหลวง 1 
ครั้ง/ป ี

จัดฝึกอบรมเด็กเด็กนักเรียนในเขตรับผดิชอบของ 
อบต.ภูหลวง 1 ครั้ง/ป ี

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้า
วัด - หมู่ที่ 2) 
บ้านหนองนก
เขียน หมู่ที่ 10 

154,300.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 10 ได้มี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวดั ? 
หมู่ที่ 2) บ้านหนองนกเขียน หมู่ที ่10 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมหูช้าง คสล. พ้ืนท่ี 18 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่นอ้ยกว่า 342 
ตารางเมตร 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
ทรัพย์เจรญิ 
(เสาโทรศัพท์) 
บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 8 
 
 

130,200.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 8 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ทรัพย์เจรญิ (เสาโทรศัพท์) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 
8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พิกัดจดุเริ่มต้น N 
1612968 E 821248 พิกัดจดุสิ้นสดุ N 
1613028 E 821270 



 
 
 

31 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายมานะ ร้อย
กิ่ง บ้านปอแดง 
หมู่ที่ 4 

108,800.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 4 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
มานะ ร้อยกิ่ง บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 
175 ตารางเมตร พิกัดจุดเริม่ต้น N1617624 
E177800 พิกัดจุดสิ้นสดุ N 1617619 E 
1778490 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอย
ร่มเย็น บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 
7 

480,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 7 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเย็น บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 1619287 E 822175 พิกัด
จุดสิ้นสุด N 1619545 E 822233 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง
เมรุ บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 8 

52,800.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 8 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุ 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกวา่ 100 ตาราง
เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N 1613050 E 820950 
พิกัดจุดสิ้นสุด N 1613026 E 820943 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นสะพาน
ขาว บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 3 

175,700.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 3 ไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นสะพานขาว บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร พิกัด
จุดเริม่ต้น N 1614116 E 814943 พิกัด
จุดสิ้นสุด N 1614545 E 814750 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
ซอยศาลา
ประชาคม บ้าน
หลุมหิน หมู่ที่ 
6 

61,100.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าจาก
บ้านเรือนได้
สะดวกรวดเร็ว
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 6 บ้านหลุมหิน ปากรางกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตรหนา 0.12 เมตร รวมยาว 43 
เมตรรายละเอยีดตามแบบรูปและรายการที่ อบต. 
ภูหลวงก าหนด ค่าพิกดั ต้นทาง 
N1615063E0177398ปลายทาง 
N1615089E0177370 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน (ชว่งกลาง
หมู่บ้าน) บา้นหลุม
เงิน หมู่ที่ 5 

285,200.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน (ช่วงกลาง
หมู่บ้าน) บ้านหลมุเงิน หมู่ที่ 5 ขนาดปากราง
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 370 
เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N 1614305 E 822286 
พิกัดจุดสิ้นสุด N 1614671 E 822341 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

จ้างงานนักเรียน 
นักศึกษา
ระหว่างปิดภาค
เรียน 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษา
มีรายได้ ระหว่าง
ปิดภาคเรียน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
เสรมิสร้าง
ประสบการณ์ การ
ท างาน 

จ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 5 คน/ป ี

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ฝึกอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการ
ภายในต าบลภู
หลวง 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาสและ
คนพิการได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มผูด้้อยโอกาสและคนพิการ จ านวน 60 คน 
จาก 10 หมู่บ้าน 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ของกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบล   
ภูหลวง 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านทักษะ
อาชีพ 2. เพื่อ
สร้างโอกาส 3. 
เพื่อส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่ม 

กลุ่มสตรีแม่บ้านผูด้้อยโอกาส จ านวน 50 คน 
จาก 10 หมู่บ้าน 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพให้กับคน
ยากจนในต าบล 
2.ส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในการ
เพาะเหด็ให้คน
ยากจนในต าบล   
ภูหลวง  
3. สามารถน า
ความรู้ไปสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง 
4. สามารถน าเห็น
ไปแปรรูปเป็น
สินค้าต่างๆ  
 

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 
ในต าบล ภูหลวง 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     5. สร้างแนวคิด
ตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
หมู่บ้านตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในการ
ด าเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 1 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
8 จ านวน 50 คน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเรียนรู้
นอกสถานท่ี
ของ ศพด.สังกัด 
อบต.ภูหลวง (๓ 
แห่ง) 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาและ 
พ.ร.บ.การศึกษา 

เด็กปฐมวัยใน ศพด.และครูผูดู้แลเด็ก ท้ัง ๓ แห่ง
จ านวน ๑๒๐ คน 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

595,970.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบล ภหูลวงทั้งหมด จ านวน 
1 ปีการศึกษา 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โต
ไปไมโ่กง) 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนเป็น
คนดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์  
2. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชน ไม่ยอรบั
พฤติกรรมทุจริต 
คอร์รัปช่ันและการ
โรงทุกรูปแบบ  

เด็กและเยาวชนต าบลภหูลวง 



 
 
 

34 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     3. เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
จิตสาธารณะ และ
พร้อมท่ีจะสละ
ประโยชนส์่วนตน
เพื่อรักษา
ประโยชนส์่วนรวม 

 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

เข้าค่ายพุทธ
บุตร (เยาวชนดี 
ศรีภูหลวง) 

10,700.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจหลัก
ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 2. 
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ตามหลักไตรสิชา 
คือเป็นผู้มีศลี 
สมาธิ ปัญญา เป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
สังคม 3. เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักธรรม
ค าสอนทางศาสนา
ให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและ
เหมาะสม 4. เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมและ
พัฒนาจิตส านึกท่ีดี
งาน มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีความ
รับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม 
และประเทศชาติ
บ้านเมือง 

เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในเขตต าบลภูหลวง จ านวน 
100 คน 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส่งเสริม
ภาษาต่างประเ
ทศให้กับเด็ก
และเยาชนใน
เขตต าบลภู
หลวง 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้
ภาษาต่างอังกฤษ
สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
เพื่อพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

เด็กช้ันประถมศึกษาปลายที่อยู่ในเขตต าบลภู
หลวง จ านวน 100 คน 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้อาเซียนสู่
ชุมชน 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
ส.อบต. กลุม่สตรี 
อสม และ
ประชาชนต าบลภู
หลวงไดร้ับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ส.อบต. กลุม่สตรี อสม และประชาชนต าบลภู
หลวง จ านวน 100 คน 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

วันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ส่งเสรมิ
ให้เด็ก เยาวชน มี
ความรัก สามัคคี 
และมีพัฒนาการ
การเรยีนรู้สมวัย 

จัดกิจกรรม หรือร่วมจัดกจิกรรมหรือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ปี
ละ ๑ ครั้ง 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี 

9,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน และ
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงปีละ 1 
ครั้ง 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงาน
สงกรานต์วัน
ผู้สูงอายุ
ประจ าป ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไปและ
เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผูสู้งอาย ุ

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวนัสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ประจ าปี ปีละ ๑ ครั้ง 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา  

ร่วมจัดงาน
เทศกาลผา้ไหม
ปักธงชัยและ
ของดีเมืองโครง
ราช 

33,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ประชาสัมพันธ์
ความส าคญั
กระบวนการผลติ
และความงดงาม
ของผ้าไหม  

จัดงานเทศกาลไหมไทยท่ีโคราชปลีะ ๑ ครั้ง เป็น
เวลา ๗ วัน 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

 วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

   อ.ปักธงชัยให้เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป -
เสรมิสร้างความ
สามัคคีของ อปท.
ในเขต อ.ปักธงชัย 
ในลักษณะ
เครือข่าย 

 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าว
สุรนารีและงาน
กาชาดอ าเภอ
ปักธงชัย 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คณุ
และร าลึกถึง
วีรกรรมอันกล้า
หาญของท้าว     
สุรนาร ี

จัดนิทรรศการ ปีละ 1 ครั้ง 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดท าทะเบียน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรวบรวมข้อมลู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นยกย่องเชิด
ชูเกียรตผิู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

ออกส ารวจจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 
1 ครั้ง 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงานประเพณี
แห่เทียน
เข้าพรรษา 
ประจ าป ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน และ
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษาปลีะ 1 ครั้ง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินต าบลภู
หลวง 

300,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
เจ็บปุวยฉุกเฉิน
และประสบ
อุบัติเหตไุดร้ับ
บริการแพทย์
ฉุกเฉินท่ีมี
มาตรฐาน 
 
 

จัดตั้งชุดปฏิบตัิการฉุกเฉินของ อบต.จ านวน 1 
ชุด 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและ
ระงับการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในเขตต าบลภูหลวงได้รับการฉดี
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
แนวทางการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

800.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เเพื่ออุดหนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อสม. 
ให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อสม. ให้
คณะกรรมการ หมูล่ะ 20,000 บาทจ านวน 10 
หมู่ เพื่อด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 3 โครงการ 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภอ
ปักธงชัย
ประจ าป ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้ออกก าลังกาย มี
ความสามัคคีเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
และสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง อบต. ภู
หลวง จ านวน 60 คน 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า 

130,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
การประกันสุขภาพ
แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจ านวน
1 กองทุนปีละ 1 ครั้ง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
พนักงานลูกจ้าง
สมาชิกสภา 
อบต. และผู้น า
ชุมชน 

242,110.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
และผู้น าชุมชน 
 
 
 

จัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงานให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.และผู้น าปลีะ 
1 ครั้ง 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

จัดเก็บภาษี
อากรเคลื่อนที ่

4,000.00 ส านัก/กอง
คลัง 

อ านวยความ
สะดวกในการรับ
ช าระภาษีจาก
ประชาชน 

ประชาชนท่ีมีทรัพย์สินในเขต ต าบลภูหลวง 
จ านวน 838 ราย 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อเป็นการ
ปลูกและปลุก
จิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. เพื่อเป็นการ
สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
3. เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตามประมวล
จริยธรรม  
4. เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่
กระท าการขดักัน
แห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น บุคลการ
สามารถน าองค์
ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธ์ิภาพ 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูหลวง ได้รับการอบรมไม่นอ้ยกว่า 1 ครั้ง 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

การจัดการ
เลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสาภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อันได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จา่ยในการ
ประชาสมัพันธ์และรณรงค์ให้ ประชาชนทราบถึง
สิทธิหน้าท่ีและการมสี่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัตสิภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

ประชาสมัพันธ์
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
(อบต.สัญจร) 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆของ อบต.    
ภูหลวง เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดให้
มีการประชุม
ประชาคมในระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบลเพื่อรับฟัง
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ภูหลวง 

ประชาสมัพันธ์การปฏิบตัิงานด้านต่างๆของ อบต.
ให้ประชาชนไดร้ับทราบปลีะ 1 ครั้ง 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมไฟปุา
และหมอกควัน 

0.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ผู้น า
ชุมชนในต าบล     
ภูหลวง 

ฝึกอบรมปูองกันและควบคุมไฟปุาแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชนในต าบล ภูหลวง 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อป ี

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

53. 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 

เพาะช ากล้าไม้
ประจ าต าบล 

0.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

1. เพื่อให้เป็น
แหล่งเพาะช า  

เพาะช ากล้าไม้ (ไมปุ้า ไมเ้ศรษฐกจิ ไม้ผล ตาม
ความต้องการของชุมชน) จ านวนเรือนละ  
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ภูหลวง

โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

 เกษตรอินทรีย ์    อนุบาล รวบรวม
และแจกจ่ายกล้า
ไม้ของต าบล       
ภูหลวง 
 2. เพื่อสนับสนุน
การปลูกปุาและ
การเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวภายในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ 
ราษฎร  
3. เพื่อให้เป็นศูนย์
เรียนรู้และ
ถ่ายทอดการเพาะ
ขยายพันธุ์ไม้ ทั้ง
พันธุ์ไม้ปุาและไม้
เศรษฐกิจในการ
ขยายโอกาสและ
สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

10,000 กล้า 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

0.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อปูองกันการชะ
ลางและพังทลาย
ของหน้าดินบริเวณ
คลองหินดาด 

ปลูกหญ้าแฝกบรเิวณคลองหินดาด หมู่ที่ 3, 4,8 
ระยะทาง หมูล่ะ2 กิโลเมตรทั้งสองฝั่งคลอง 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการคัด
แยกขยะใน
ชุมชน 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 

จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การจัดท า
จ าหน่ายขยะแก่ประชาชนต าบลภหูลวงตัวแทน
หมู่บ้านละ 5 คน จ านวน 1 ครั้ง 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการ
ปลูกปุาชุมชน
ต าบลภูหลวง 

10,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเป็นการปลูก
ปุาเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคล 
 

ปลูกปุาในพ้ืนท่ีปุาชุมชนในต าบลภูหลวง ปีละ 1 
ครั้ง 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดูแลต้น มเห
สักดิ์สักสยามมิ
นทร์ 

10,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
กรรมต้นมเหสักข์ 
?สักสยามินทร์ 
เพื่อเป็นแปลง
เรียนรู้ในต าบล 
เพื่อให้แปลง
มเหสักข์ ?สักสยา
มินทร์ เจรญิเตบิโต
ได้ด ี

เชิงปริมาณ ดูแลรักษาต้นมเหสักข์?สักสยามินทร์ 
พื้นที่ 11 ไร่ จ านวน 1,100 ต้น ให้เจริญเติบโต 
เชิงคุณภาพ ต้นมเหสักข์?สักสยามนิทร์จ านวน 
1,100 ต้น มีการเจรญิเตบิโตตามอายุ และมีการ
รอดตายสูง 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบล   
ภูหลวงโดย
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
ภูหลวง 

76,740.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

1. เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ทั้งข้อมูลทาง
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาของต าบล 
ภูหลวง  
2. เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
ที่สามารถค้นหาได้
ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว 

ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ปกปัก และข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ภูหลวง ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 5 2,086,900.00 1 61,900.00 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 9,419,400.00 6 9,197,000.00 3 9,136,400.00 3 9,136,400.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 28 11,207,300.00 16 3,295,900.00 15 3,286,740.00 9 1,463,840.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 800,000.00 5 80,000.00 2 36,200.00 2 36,200.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

22 4,221,970.00 13 673,670.00 5 649,300.00 5 649,300.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

9 1,050,000.00 5 450,800.00 3 406,068.48 3 406,068.48 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

14 1,294,000.00 6 266,110.00 2 252,110.00 2 252,110.00 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 6 300,000.00 1 0.00 
    

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 380,000.00 5 116,740.00 3 102,540.00 3 102,540.00 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4 3,450,000.00 - - 
    

รวม 120 34,209,570.00 58 14,142,120.00 33 13,869,358.48 27 12,046,458.48 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ภูหลวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
7,205,600.00 7,173,000.00 7,173,000.00 32,600.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,951,400.00 1,951,400.00 1,951,400.00 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

30,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 1 (ซอย
สวนเขต) 

388,900.00 388,900.00 0.00 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
(เช่ือมต่อหมู่ที่ 9-
หมู่ที่ 2) บ้านห้วย
แก้ว หมู่ที่ 9 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายประปา
ปอแดง บ้านปอ
แดง หมู่ที่ 4 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
ซอยประปา บ้าน
หลุมเงิน 

463,000.00 463,000.00 463,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบาดาล 
ฝั่งขวา บ้านหนอง
นกเขียน หมู่ที่ 10 

265,900.00 265,000.00 265,000.00 900.00 

9. 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเจ็ดวัน
อันตราย (ปีใหม่) 

15,000.00 14,990.00 14,990.00 10.00 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเจ็ดวัน
อันตราย 
 (สงกรานต์) 

15,000.00 11,650.00 11,650.00 3,350.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้า
วัด-หมู่ที่ 2) บ้าน
หนองนกเขียน หมู่
ที1่0 

154,300.00 153,500.00 153,500.00 800.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทรัพย์
เจริญ (เสา
โทรศัพท์) บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 8 

130,200.00 129,000.00 129,000.00 1,200.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายมานะ ร้อยกิ่ง 
บ้านปอแดง หมู่ที่ 
4 

108,800.00 108,800.00 0.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่มเย็น 
บ้านหนองกก หมู่
ที่ 7 

480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างเมรุ 
บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 8 

52,800.00 52,700.00 52,700.00 100.00 

16. 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก เส้น
สะพานขาว บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 3 

175,700.00 175,000.00 175,000.00 700.00 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศาลา
ประชาคม บ้าน
หลุมหิน หมู่ที่ 6 

61,100.00 61,100.00 0.00 0.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน (ช่วงกลาง
หมู่บ้าน) บ้านหลมุ
เงิน หมู่ที่ 5 

285,200.00 285,100.00 0.00 100.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา 
ช่วงปิดภาคเรียน 
(เทอม 2 ของปี
การศึกษา) 

30,000.00 25,600.00 25,600.00 4,400.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนหมู่บา้น
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 10,600.00 10,600.00 9,400.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

595,970.00 595,970.00 595,970.00 0.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร ( 
เยาวชนดีศรภีู
หลวง ) 

10,700.00 10,700.00 10,700.00 0.00 

23. 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจดังานสืบ
สานประเพณลีอย
กระทง ประจ าปี 
2564 

9,000.00 7,625.00 7,625.00 1,375.00 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการร่วมจัด
งานเทศกาลผ้า
ไหมปักธงชัยและ
ของดีเมืองโคราช 
ปี 2564 

33,000.00 32,930.00 32,930.00 70.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจดัท า
ทะเบียนภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000.00 2,075.00 2,075.00 2,925.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

300,000.00 299,968.48 299,968.48 31.52 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

20,000.00 6,100.00 6,100.00 13,900.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

130,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. 
และผู้น าชุมชน 

242,110.00 242,110.00 242,110.00 0.00 

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการดูแลต้น
มเหสักข์ สักสยาม
มินทร ์

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลภูหลวงโดย
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหลวง 

76,740.00 76,740.00 76,740.00 0.0 
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เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ส่วนที่ 3  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

0 0.00 0 0.00 0 0    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

9,136,400.00 55.97 0 0.00 9,136,400    55.97  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

3,286,740.00 20.14 2,454,100.00 15.03 5,740,840    35.17  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

36,200.00 0.22 0 0.00 36,200      0.22  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

649,300.00 3.98 0 0.00      649,300.00       3.98  

6. ยุทธศาสตรด์้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

406,068.48 2.49 0 0.00      406,068.48       2.49  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

252,110.00 1.54 0 0.00      252,110.00       1.54  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

0 0.00 0 0.00                     0    0                

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

102,540.00 0.63 0 0.00      102,540.00       0.63  

10.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0.00 0    0    

รวม 13,869,358.48 84.97 2,454,100.00 15.03 16,323,458.48   100.00  
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ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ  

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1 ค่าอาหารเสริม (นม)    74,424.00 74,424.00 

       

       

       

       

       

       

รวม 74,424.00 74,424.00 
 

 
ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ปัญหาด้านทรัพยากร 
 จากการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี 2564 โดยด าเนินการตามโครงการต่างๆ ปัญหาด้านทรัพยากร      
ที่พบเกี่ยวกับการด าเนินการคือ  
 การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้เอง  จึงต้อง
เสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เป็นต้น  แต่เนื่องจาก
เป็นงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนซึ่งดุลพินิจในการด าเนินโครงการก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  
 
 
ปัญหาด้านข้อมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 จากการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี มักพบปัญหาเรื่องของการด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนด ซึ่งกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ ของท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก ท าให้การด าเนินโครงการมี
ความสุ่มเสี่ยง ท าให้เกิดปัญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น 
ภารกิจถ่ายโอน ที่ต้องศึกษาท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนลงมา แต่
ท้องถิ่นขาดความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงต้องศึกษากฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่  เป็นต้น 
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ปัญหาด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง (โควิด – 19) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี และส่งผลกระทบโดยทั่ว
กัน จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับมวลชน การรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันได้  จึงส่งผลให้ ไม่สามารถ
ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการแล้ว ก็ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้   
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 5 0 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 3 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 15 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 14 2 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 22 5 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 3 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 6 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 6 0 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 3 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 0 

รวม 120 37 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 51/63.75 29/36.25 - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 47/58.75 33/41.25 - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

49/61.25 31/38.75 - 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

47/58.75 33/41.25 - 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50/62.50 29/36.25 1/1.25 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 43/53.75 36/45.0 1/1.25 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

51/63.75 29/36.25 - 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 46/57.50 34/42.50 - 
ภาพรวม 60.00 39.69 0.31 

 
 
 



 
 
 

52 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
ต าบลภูหลวง ที่มีต่อการด าเนินงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อ ไป ส านักงานปลัด จึงจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสุ่ม
ส ารวจจากประชาชนในเขตต าบลภูหลวง จ านวน 10 หมู่บ้าน ๆ  ละ 10 คน  โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการ
ประเมินผล ดังนี้ 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 การประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลภูหลวง  ที่มีต่อการด าเนินงานในภาพรวม  
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ประเมินผลจากการส ารวจข้อมูลดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนด
เนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 
1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้  เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหลวงในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีขอบเขตการประเมิน คือ 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ประเมินผล ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ การรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

1.2   ขอบเขตด้านประชากร  ประชาชนในเขตต าบลภูหลวง จ านวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 
1.3   ขอบเขตด้านพื้นที่  จัดเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

2. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก 1 แหล่ง คือ 
2.1  ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้

ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ  
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ได้แก่  ประชาชนในเขตต าบลภูหลวง จ านวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ประชาชนในเขตต าบลภูหลวง จ านวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน  รวม 100 คน  

สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน  80 คน  คิดเป็น 80% 
4. เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี 1 ประเภท ได้แก่ 
4.1  แบบสอบถามประเมินผลด้านความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการฯโดยการสุ่มตัวอย่างและทอด

แบบสอบถามแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้จัดท าเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดังนี้ 
5.1 ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบการ

ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
6. การประมวลผลข้อมูล 

การประมวลผลส าหรับการประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ 
ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร 
แล้วค านวณค่าร้อยละ และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ฯลฯ  ความพึงพอใจของประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ แล้วหาร้อยละแต่ละรายการแล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 

7.2  หาค่าร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แบบสอบถามประเมินข้อมูลจาก  
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จากการประมวลผลแบบประเมินความพึงพอใจ  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
แบบสอบถามประเมินผลต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตอนที่  1  แบบสอบถามประเมินผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 33 41.25 
 หญิง 47 58.75 
อายุ ต่ ากว่า  20  ปี - 0.00 
 20 - 30 ปี 1 1.25 
 31 – 40 ป ี 2 2.50 
 41 – 50 ป ี 15 18.75 
 51 – 60 ป ี 37 46.25 
 มากกว่า 60 ปี 25 31.25 
การศึกษา ประถมศึกษา 40 50.00 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 30 37.50 
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 6 7.50 
 ปริญญาตรี 4 5.00 
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 จ านวน ร้อยละ 
 สูงกว่าปริญญาตรี - 0.00 
 อ่ืนๆ   - 0.00 
อาชีพหลัก รับราชการ 5 6.25 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - 0.00 
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 6 7.50 
 รับจ้าง 20 25.0 
 นักเรียนนักศึกษา - 0.00 
 เกษตรกร 49 61.25 
 อ่ืน ๆ  0 0.00 

 

อภิปรายผล 
 ประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ  อัตราส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  41.25   คิดเป็นเพศ
หญิง  คิดเป็นร้อยละ  58.75   ส่วนใหญ่ชว่งอายุ 41 - 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  46.25 การศึกษาระดับส่วนใหญ่
อยู่ระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือระดับมัธยม คิดเป็นร้อยละ 37.50 และประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ  61.25  รองลงมาคือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ   
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามประเมินผลด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม 
ตารางท่ี 2  ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  
 

ประเด็นค าถาม พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 51/63.75 29/36.25 - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

47/58.75 33/41.25 - 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

49/61.25 31/38.75 - 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

47/58.75 33/41.25 - 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

50/62.50 29/36.25 1/1.25 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 43/53.75 36/45.0 1/1.25 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

51/63.75 29/36.25 - 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 46/57.50 34/42.50 - 
ภาพรวม 60.00 39.69 0.31 
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อภิปรายผล 
 ประชาชนที่เป็นกลุ่มส ารวจ  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็น  55.56%  ในเรื่องของมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  และข้อที่ ไม่พอใจ  มากท่ีสุด คิดเป็น 1.59% คือ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  และ ในภาพรวม มีความพอใจ อยู่ระดับ พอใจ  คิด
เป็นร้อยละ 42.58 

แผนภูมิแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต.ภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใจมาก, 
60% 

พอใจ, 
39.69% 

ไม่พอใจ, 
0.31% 
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3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ได้ผลดังนี้ 

 
 

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 57 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (10) (9) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (9) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (8) 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) (5) 
 3.5 กลยุทธ์        (5) (5) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (5) 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (5) 

รวมคะแนน 100 97 
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1.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 .  ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ข้ อ มู ล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง         
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ      
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) (3) 

 
/ประเด็น… 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 .  กา ร วิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 

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

(3) (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) (3) 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน  ได้แก่   S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)        
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60 60 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

(10) (9) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10) (9) 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) (8) 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

 รวมคะแนน 100 97 
 

 

 

/4. แนวทาง… 
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1.3 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นห้าปี  ประกอบด้วย 

1.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา        10 คะแนน 
1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 คะแนน 
1.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 คะแนน 
1.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน        10 คะแนน 
1.5  โครงการพัฒนา         60 คะแนน 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง       5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12     5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0     5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ    5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ)  5 คะแนน 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ       5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    5 คะแนน 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 

/5. การพิจารณา… 
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1.4 การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี ประกอบด้วย 

    

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10 9 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10 9 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      แห่งชาติ   
5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  

      ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 
 รวมคะแนน 100 95 
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1.5 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2 .  การประเ มินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 

3.  การประเ มินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไม่ และ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ห รื อ ไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 5 

/ประเด็น... 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

10 
5 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น    (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

58 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 
 

(5) (5) 

/ประเด็น... 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอด คล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) (5) 

/ประเด็น.. 
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เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอด คล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

 

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เปู าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5) (5) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (4) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3 )  ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกา รด า เ นิ น ง านอย่ า งชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) (4) 

 รวมคะแนน 100 95 
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1. ด้านแหล่งน้ า 
4% 

2. ด้านสังคม 
9% 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
23% 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
12% 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

18% 

6. ด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

8% 

7. ด้านการเมือง
และการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่
ดี 

12% 

8. ด้านเกษตร
อินทรีย์ 
5% 

9. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

6% 
10. ด้านแหล่ง

ท่องเท่ียว 
3% 

แผนภูมิแสดงโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  สามารถน ามาสรุปเป็นแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
 
 1. ด้านความส าเร็จในการด าเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์โดยก าหนดโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปี แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ สามารถแสดงสัดส่วน
เปรียบเทียบได้ดังนี ้

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิท าให้พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คิดเป็นร้อยละ 23  ล าดับที่สองคือ ยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 18  
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ กับยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ 12 และ และยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ตามล าดับที่ปรากฏในแผนภูมิ โดยยุทธศาสตร์ที่มีโครงการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาห้าปีน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 3 
 



 
 
 

69 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

จากการน าโครงการต่างๆ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปี สามารถด าเนินการได้หลายวิธีได้แก่ การเสนอจากที่
ประชุมประชาคม ซึ่งมาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และจากการเสนอของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงและหน่วยงานภายนอก และมาจากนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยผ่านการพิจารณาจากหลายฝุาย เริ่มตั้งแต่การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การและแผนพัฒนาห้าปี โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมและน าเสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นคณะกรรมการชุดกลั่นกรองและจัดท าล าดับความส าคัญในการด าเนินโครงการต่ างๆ จากนั้นน าเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารและผู้บริหารน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ แล้วจึงประกาศใช้แผนดังกล่าว   
 โดยสถิติตามกราฟดังกล่าว โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีจ านวนโครงการที่สูงกว่ายุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งงบประมาณตามโครงการในยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวมีความเหลื่อมล้ ากับงบประมาณที่ได้รับค่อนข้าง
สูง และสามารถด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้ก าหนด 
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2. ด้านความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2564 

   

 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 1.  การติดตามประเมินผลต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 2.  การเสนอโครงการควรสมดุลกับงบประมาณท่ีมีอยู่ 
 3.  เสนอให้บูรณาการการท างานร่วมกันทุกฝุาย  
 4.  เสนอให้หารือ เรื่องงบประมาณท้องถิ่นต่อการก าหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผน เพ่ือให้การวางแผนมี 

     ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเสนอต่อสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลภูหลวง ต่อไป 

 5.  การกระจายงบประมาณในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความทั่วถึงเป็นธรรมและเหมาะสมแก่การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทีก่ าหนดในแผน งบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัติ งบประมาณทีด่ าเนินการจริง 

34,209,570 

16,670,644 16,397,882.48 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเปรียบเทียบ 

งบประมาณที่ก าหนดในแผน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ด าเนินการจรงิ 
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ประมวลภาพการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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73 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม 

 

ค าชี้แจง  แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ภูหลวง ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 

2. อาย ุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 – 30 ปี  (3) 31 – 40 ปี 
  (4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี 
 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อ่ืนๆ 
 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 
 
 

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

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ผลดังนี้ 

 

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

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

รวมคะแนน 100  
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1.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 .  ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ข้ อ มู ล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง         
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ      
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ 

(2)  

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  

 
/ประเด็น… 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 .  กา ร วิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน  ได้แก่   S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)        
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

(10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10)  

 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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1.3 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นห้าปี  ประกอบด้วย 

1.6  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา        10 คะแนน 
1.7  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 คะแนน 
1.8  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 คะแนน 
1.9  ยุทธศาสตร์และแผนงาน        10 คะแนน 
1.10  โครงการพัฒนา         60 คะแนน 

(12) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(13) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5 คะแนน 
(14) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง       5 คะแนน 
(15) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   5 คะแนน 
(16) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12     5 คะแนน 
(17) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0     5 คะแนน 
(18) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน 
(19) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ    5 คะแนน 
(20) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ)  5 คะแนน 
(21)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(22)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ       5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    5 คะแนน 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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1.5 การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี ประกอบด้วย 

    

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10  
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10  
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      แห่งชาติ   
5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  

      ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  
 รวมคะแนน 100  
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1.5 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2 .  การประเ มินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5  

3.  การประเ มินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไม่ และ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ห รื อ ไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5  

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น    (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 
 

(5)  

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอด คล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

/ประเด็น.. 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอด คล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เปู าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

 
/ประเด็น... 
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ติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3 )  ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกา รด า เ นิ น ง านอย่ า งชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

.......................................................................... 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น (ฉบับที่  3)            
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ี
   

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ 
โครงการตามแผนพัฒนา

ห้าปี 
เฉพาะปี 2564 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาห้าปี 

(2561 – 2565) 
ทั้งหมด 

ด าเนินการได้จริง 

โครงการ ค่าร้อยละ 
เฉพาะปี 
2564 

ค่าร้อยละ 
ของ ปี 2564 

ที่ด าเนินการจริง
จากแผนทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

120 673 37 30.83% 5.49% 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 
34,209,570.00 222,390,754.00 14,753,296.06 43.12% 6.63% 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   23   ธนัวาคม   พ.ศ.  2564 
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