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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของ ขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่ งแกไขเพิ่ มเ ติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 และใหใช
ความตอไปน้ีแทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติด 
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปด เผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
    ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงไดยึดระเบียบน้ีเปนแนวทางปฏิบัติอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพื่อนํา

ผลที่ไดไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคตตอไป 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ทําเพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ ดวย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซึ่งกําหนดไวใน

แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา ซึ่งทําใหเห็นความจําเปนในการดําเนินการ

แกไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหน่ึงเพื่อ

ประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน

หรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวาการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไวในแผนหรืออาจแสดงถึง

ความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซึ่งควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน

ชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปนแนวทางที่ผูบริหารจะนําไป

ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 

1.2 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเน่ือง 

การติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองจะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหารดังน้ี 

1. สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยต้ังไวในแผน 

2. สามารถหาแนวโนมจากตัวช้ีวัดเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และใหหลักสําหรับแกไข

สถานการณที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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3. สามารถจัดทําระบบเตือนลวงหนา เน่ืองจากไดเห็นปญหาที่อาจเกิดข้ึน 

4. ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินวาจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม 

สําหรับการประเมินผลที่ไดจากการติดตามและระบุปญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

อันเปนผลจากการดําเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

1. การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 

2. วัตถุประสงคที่กําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจริงหรือไม 

3. สาเหตุที่ไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 

4. ตัวช้ีวัดที่นํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด 

5. มีเรื่องอะไรที่ประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 

6. ไดเรียนรูปญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 

7. ควรปรบัปรงุวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

1.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งหมด 5 ข้ันตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป 

ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด

ระยะเวลาของแผนพัฒนาสีป่ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนท่ี  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนสี่ป และผลการ

ติดตามและประเมินโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาสี่ปตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจงัหวัดพรอมประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป 

ขั้นตอนท่ี  5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ

ขอเสนอแนะในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาพัฒนาสี่ป และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัดได 

1.4 กรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

1. ใหดําเนินการตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และคูมือ

การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2548 การ
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ติดตามดวยระบบ e-plan ติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ทั้งน้ีตามคูมือใหเลือกเฉพาะแบบที่มีความเหมาะสม

กับระยะเวลา ไดแก 

แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 2 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส ใหตัดออกเน่ืองจาก

ระยะเวลาที่จะประเมินในรายไตรมาสไดผานมาแลว 

   สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป 

   สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอ 7 โครงการที่

ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 

   สวนที่ 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

2. ใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการตามที่เห็นวามีสิ่งใดที่เหมาะสมที่จะนําเสนอในการติดตามและ

ประเมินผลกใ็หนําเสนอตามแนวทาง  วิธีการ และผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ที่คณะอนุกรรมการฯ แตละ

ยุทธศาสตรเห็นวาสมควร แลวนําเสนอผลการติดตามดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวตอไปกอนนําเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดใหผูบริหารทราบตามมติที่ประชุมตอไป 

3. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่ง

จะตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่

สําคัญอยางนอย 2 ประการ ดังน้ี  

3.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

3.1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ใน

ทองถ่ินน้ัน ๆ  

3.1.2 เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือสิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรที่ไดกําหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจ

เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่

ไดรับจากยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบ

บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตาง ๆ  

ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ินน้ันๆ 

3.1.3 กรรมวิธี  อันไดแก  วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมนํ้า  ลําคลอง ครุภัณฑ ที่ดิน
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และสิ่งกอสรางตางๆ  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม

ที่ต้ังไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินน้ันเปนเชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนน้ี

ตองมีการเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปนการติดตามและ

ประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล ผลของ

การติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร  เปนอยางไร  ปญหาของยุทธศาสตรคืออะไร  ต้ังขอสังเกต

อยางไร 

3.2    วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ 

(Structure) ของการวางแผนพัฒนาหน่ึงๆ  และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพื่อให

สามารถตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อ 

- มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 

- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดข้ึนได 

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนเปรียบเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ตอไป ดังน้ัน การออกแบบการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรจึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ 

ดวย โดยตองกําหนดประเด็นปญหา  การวางกรอบของผลกระทบ  ตัวแปร  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และ

การสรุปผล 

3.2.1   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึง

เปนสวนหน่ึงของการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใชสถิติเปน

เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ที่เกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวาเปนข้ันตอนที่

สําคัญที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เน่ืองจากถาไดขอมูลที่ไมนาเช่ือถือหรือเปนขอมูลที่ไมมีคุณภาพยอมสงผลกระทบ

ตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูล

จากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 

(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองดําเนินการ

ในพื้นที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ 

พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

 3.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

  กําหนดเครื่องมือที่ใช ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  ประกอบดวย การทดสอบและการวัด  การสมัภาษณ  การสังเกต  การสํารวจ  และเอกสาร 
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  3.3.1   การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบ

และวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 

จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนตน 

 3.3.2   การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การ

สัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช

แบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

(informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับของ

ขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวาง ๆ ที่เปนสาระสําคัญที่ตองการ การใหได

ขอมูลการติดตามและประเมินยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

1. การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ

การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอคําอธิบาย

เหตุผล  และผลของยุทธศาสตรทีไ่ดรับ การสัมภาษณแบบน้ีนอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพฒันาสมัพันธภาพทีดี่ 

สรางความเช่ือถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบาง

คนในหมูบาน/ชุมชน เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอื่น  ๆมีประสบการณ

ดานการพัฒนาทองถ่ิน  การวางแผน 

3.3.3   การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกต

เพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต และ

กําหนดการดําเนินการสังเกต  การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาท

สัมผัสหลายอยางพรอม ๆ กัน เชน ตาดู  หูฟง  ถาสิ่งน้ันสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพื่อติดตามและ

ประเมินผลในเชิงคุณภาพน้ัน การสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก  หรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา  และ

สัมภาษณ  เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธกับสิ่ง

ตาง  ๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

1. การสั งเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation)  เปน วิธีการสัง เกตที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชในชีวิตรวมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  ซึ่งการสังเกตแบบมี

สวนรวมน้ีมีลักษณะเดน คือ 

-  มีเปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 

-  มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ  ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมน้ันใหครอบคลุมมากที่สุด -  เอาใจใสตอ

ทุกอยางที่เกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางที่สุด 
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-  ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ทบทวนยอนหลังภาย

หลังจากการสังเกตในแตละวัน จดบันทึกอยางละเอียด 

2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 

(Direct observation) เปนการสงัเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม  

หมูบาน/ชุมชนน้ันๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลไมมีความสมัพันธเกี่ยวของกับกจิกรรมที่สงัเกตและผูที่

อยูในกิจกรรมน้ันๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

3.3.4   การสํารวจ (surveys) ในที่น้ีหมายถึง  การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  การ

รับรู  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความตองการของยุทธศาสตร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการ

บันทึกการสํารวจ  และทิศทางการสํารวจ 

3.3.5    เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา  แนวทางการแกไขปญหา  ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย  แนวทางการพัฒนา พันธกิจ  

และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตร ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย 

1. กรอบแนะแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 

3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

เมื่อไดดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลที่เกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดทํายุทธศาสตร ผูเขารวมมีกี่คน  กี่กลุม มีที่มาอยางไร  ผลลัพธในเชิงปริมาณที่ไดเปนแบบตัวเลข  สถิติตาง  

ๆ ขอมูลเชิงปริมาณ  จึงเปนขอมูลที่แสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจกรรมแยกตามเพศ  จํานวนกิจกรรมที่ถูกระบุ

วาเปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคี  เปนตน 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องน้ัน  เชน หมูบาน/ชุมชนน้ี มี

ความเจริญ มคีวามเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาน้ี หมูบาน/ชุมชนมี

ปญหาอะไรบาง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานหมูบาน/ชุมชน เปนอยางไร ผลของคนเปนอยางไร 

ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่อธิบายปรากฏการณในพื้นที่ในลักษณะอยางลึกซึ้ง เปนขอมูลที่มีความสัมพันธ  และ

เช่ือมโยงความเปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตร    ผลของเชิงคุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนใน

หมูบาน/ชุมชน หรือผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช  วัดความสําเร็จไดจาก เชน 

1. บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 

2. บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 
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3. บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 

4. บรรทัดฐานดานประสิทธิผล (effectiveness criterion) 

 

การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรูปแบบ 

1. ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง  หรือรูปภาพ 

2. ตาราง (Tables) เปนการนําขอมูลลงในชอง (Grids) 

3. รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ  ภาพวาดลายเสน 

รูปแบบที่ใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพื่อใหการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดรูปแบบที่

ใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวยการติดตามและประเมินยุทธศาสตร สําหรับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ปรากฏในสวนที่ 5 ในแผนพัฒนาสี่ป ปรากฏในสวนที่ 5 กรอบ

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปใชกรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผล 

ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดกรอบอื่นๆ  เพิ่มเติมได ซึ่งมีความสอดคลองกับมิติหรือบริบทของ

พื้นที่ 

 2.  แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1 แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ

ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซึ่งตัวบงช้ีการปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับปจจยันําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes)  ผลผลิต (Outputs)  และผลกระทบ (Impacts) อัน

จะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไป เงื่อนไขสําคัญ

ของตัวแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Key Stakeholders) ในการกําหนดตัว

บงช้ี เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงช้ีเหลาน้ันในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจ

ไดตอไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton เปนแนวคิดที่เช่ือวา การทําความเขาใจองคกร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดข้ึนในองคกรสามารถเห็น

ไดจากผลลัพธและการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการ

ปฏิบัติงานและผลลัพธที่เกิดข้ึน ซึ่งเปนการทําความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรือระบบตาง ๆ ขององคกรที่มีผล

ตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานดวยการมององครวมหรือ

ภาพรวมที่เกิดข้ึนในองคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปนองคประกอบยอย ๆ เชน ดานการเงิน  ดานลูกคา หรือ

ผูรับบริการ ดานกระบวนการภายในองคกร  และดานนวัตกรรมและการเรียนรู ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถชวย

องคกรพัฒนา เช่ือมตอและปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดไวได การนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม หรือ BSC เปนการ
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มุงเนนความสําคัญของคุณคาสูงสุดของผูมีสวนไดเสีย กระบวนการสูความเปนเลิศ  การปรับปรุงใหเกิดองคกรแหง

การเรียนรู และความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

2.3 แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF) เปนตัวแบบที่สอดคลองกับการทํา

แผนกลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบน้ีถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ โดยจะพิจารณาวาแผนกับการ

ปฏิบัติที่เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs) ตาง ๆ วา

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม การกําหนดเปาหมายและผลระยะตาง ๆ ไวกอนลวงหนาเชนน้ี ทําใหสามารถ

นําไปพัฒนากลยุทธการดําเนินการตอไปได รวมทั้งยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Modes ถือเปนตัวแบบ

หน่ึงที่คอนขางแพรหลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกลาวจะชวยใหการประเมินมีความสอดคลองระหวางปจจัย

นําเขากระบวนการและผลลัพธ กับวัตถุประสงคของแผนงาน กิจกรรม โครงการน้ัน ๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมใน

ประเด็นตาง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวของกับการประเมินถึง

บริบท (Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึง

ผลลัพธ ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 

2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System) (PPMS) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS เปนระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคลายคลึงกันตัวแบบตัวบงช้ี

การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาที่ของระบบตาง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนา 

ซึ่งระบบการวัดดังกลาวจะมอบภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสูการพัฒนากรอบความคิด

และการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนตอไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน ถือเปนวิธีการประเมินที่สําคัญ

อีกวิธีการหน่ึง เน่ืองจากวิธีการดังกลาวจะเนนที่การนําความรูที่มีอยูกลับมาใช (Reusable Knowledge) ใหเกิด

ประโยชน ในขณะเดียวกัน ถือเปนการทดสอบความรูที่มีอยูวาเหมาะสมหรือสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน

หรือไม ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แลวถือเปนการแสวงหาความรูที่คอนขางทาทาย เพราะเปนทั้งการตรวจสอบ

องคความรูและการสรางองคความรูใหม การนําวิธีการแกปญหามาใชในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบใหมีลักษณะ

ของการประเมินเชิงวิเคราะหแผนและรูปแบบของเน้ือหางานเกี่ยวกับการวิพากษแผน ซึ่งจะใสหรือนําเขาไปใชในการ

ประเมินแผนน้ันๆ  

2.7 แบบการประเมนิแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมี

สวนรวม (Participatory Method) เปนวิธีการประเมินที่ใหความสําคัญกับการกระทํา ทั้งในรูปของการกระทําหรือ

การตัดสินใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานน้ัน ๆ โดยมุงสรางความรูสึกเปนเจาของ (Sense 

of Ownership) ของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งยังใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมติดตามและประเมินผลของโครงการน้ัน ๆ  อีก

ดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสวนรวมจึงมุงเนนที่การเรียนรูของชุมชนทองถ่ินและมุมมองของภาคประชาชนที่จะ

เขารวมตอบสนองและกาํหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการโดยเริ่มต้ังแตการกําหนดประเด็น

ปญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการ
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ถายทอดความรูตอไป นอกจากน้ี ผลที่ไดทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใชเปนขอมูลเสนอตอผูกําหนด

นโยบายอีกดวย 

2.8 แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เปนการพิจารณา

ถึงผลที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบทั้งผลในดานบวก ดานลบ ผลที่เกิดข้ึนโดยที่ต้ังใจในระดับตาง ๆ อันเกิดจากการ

ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวการประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผลการดําเนินการ

อยางกวางขวาง เปนระบบอันกระทบตอผูมีสวนไดเสียในทุก ๆ ฝาย โดยการประเมินผลกระทบจะเปนการวัดถึงผลที่

เกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบตาง ๆ (Impacts) ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการวามีผล หรืออิทธิผลอยางไรทั้งตอ

ปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองใช อันจะเปนสิ่งที่ใช

กําหนดไดตอไปวาควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการอะไร อยางไร และนอกจากน้ี การประเมินผล

กระทบยังใหทางเลือกในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเปน

เครื่องมือชนิดหน่ึงที่ใชในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกลาวจะ

แสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถ่ีที่เกิดข้ึน 

เพื่อที่จะกําหนดอัตราสําหรับความบกพรองหรือความเสี่ยงที่มีผลตอความปลอดภัยโดยสวนใหญแลวตัวแบบดังกลาว

เปนที่นิยมในทางการแพทยและสาธารณสุขซึ่งจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใชในการ

ติดตาม เฝาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณของโรคตามพื้นที่ตาง ๆ  

2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเปน

เครื่องมือหน่ึงที่ใชในการกําหนดวาในขณะน้ันองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการปรับปรุงหรือ

พัฒนา ซึ่งประโยชนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ โดย

ตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี  

2.10.1 ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร 

2.10.2 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย 

2.10.3 กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 

2.10.4 เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเปนไปได 

2.10.5 กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2.10.6 ดําเนินการ 

2.11 แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ทั้งน้ีตองอยูภายใตกรอบตามขอ 1-10 

หรือเปนแบบผสมก็ได 
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3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

     เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบ

หาวัน นับแตวันที่ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป  มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร ประกอบดวย 

3.1.1  ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   10   คะแนน 

3.1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ    25    คะแนน 

3.1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    10  คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด   10  คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด        10  คะแนน 

(4) วิสัยทัศน         5   คะแนน 

(5) พันธกิจ        5  คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ    5  คะแนน 

(7) ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม)    5  คะแนน 

(8) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ พัฒนา)  5  คะแนน 

(9) ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)    5  คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ       5  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

3.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา         10 
2. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    10 

3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ    10 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา      10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5) 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
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 ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
(5) 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
 4.7 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

 5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  (5) 
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกบัวัตถุประสงค (5) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

 5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  (5) 
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

 รวมคะแนน 100 

 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. สรุปสถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะห ศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสั งคม,ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง  ๆมาใชเพื่อ วัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมงานตาง  ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง  ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประเด็นการพิจารณา... 

 

 



 
 
 

๑๓ 
 
 

µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹ »‚ òõöò 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹Ï »ÃÐ¨íÒ»‚ òõöò (ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ ·Õè òó àÁÉÒÂ¹ òõöò) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงานที่เกิดจากดานตางๆ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
 Global Demand และTrend หรือหลัก
การบูรณาการ ( Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ 
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน 
หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มี วัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค ชัดเจน (clear objective) 
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ 

(5)  

 

 

 

 

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู
การต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลอง
กับ วัต ถุปร ะส ง ค  มี ค ว าม เป น ไป ได ชั ด เ จน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมาคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให
ชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ย่ังยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยางจริงจังใน 5 ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับ
ดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

4  

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคลอง
กับ Thailand 4.0  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร างสั งคมสู ง วัยอย างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เ ศ ร ษฐกิ จ แล ะสั ง ค มอย า ง เ ป นมิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหาราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการแขงขัน
เคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สิ้นคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่ เ ติมเต็มดวยวิทยาการความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับ
หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได
กําหนดข้ึนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทอง ถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(5)  
 

5.8 โครงการแกไขปญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว  

(5)  

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) (LSEP) 

  

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

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลกั
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5)  

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

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปร ง ใส ในการกํ าหนดราคาและ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ใ น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหา
ของการ นําไป ต้ั งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือราจาย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มี ก า ร กํ า ห น ด ดั ช นี ช้ี วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ไ ด ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
( effectiveness)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ได เชนการกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของ วัตถุประสงคที่ เ กิดที่ สิ่ งที่ ไดรับ  (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผ ลที่ ค าดว าจะ ได รั บ
สอดคลองกับโครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับที่เกิดข้ึนจากวัตถุประสงคที่
ตอบผลวาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดข้ึน
ตามช่ือโครงการที่ไดต้ังไว 

5  

 รวมคะแนน 100  
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 1.5  รายช่ือคณะกรรมการติดตาม และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลภูหลวง 

        1.5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ประกอบดวย 

นายยงยุทธ  วุฒิธรรม  ประธานคณะกรรมการฯ 

  น.ส.ศิริลักษณ  กับกระโทก  เลขานุการคณะกรรมการฯ 

  นางกุสุมา  บุญเฮา   ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

โดยมีคณะกรรมการที่มาจากภาคสวนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่คัดเลือกกันเอง   จํานวน  3  ทาน 

๑.๑ นายทวีศักด์ิ  รอยกิ่ง    กรรมการ   

๑.๒ นายพีระพล  งอนกิ่ง    กรรมการ 

๑.๓ นายยม   สวนฉิมพลี    กรรมการ  

2.  ผูแทนประชาคมตําบลที่คัดเลือกกันเอง    จํานวน 2  ทาน 

     ๒.๑  นายสํารวย  ลากิ่ง              กรรมการ                        
๒.๒  นายวิทยา  สีลา               กรรมการ 

 3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2  ทาน 

๓.๑  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลมุเงิน   กรรมการ 
         ๓.๒  ผูอํานวยการ รพ.สต.หนองนกเขียน  กรรมการ 
 4.  หัวหนาสวนการบริหารทีคั่ดเลือกกันเอง   จํานวน 2  ทาน 

              4.1 ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 

              4.2 หัวหนาสํานักปลัด     กรรมการ 

 5.  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวน 2  ทาน 

      5.1 นายยงยุทธ  วุฒิธรรม  กรรมการ 

      5.2 ร.อ.บุญรวม  จันทะบาล  กรรมการ 

 
1.6  รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ ๕  ป (2560 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา   มีดังน้ี 

 

1.6.๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เปนอยูและความมุงมั่น  

ทิศทาง  จุดยืน  ที่ตองการผลักดันใหเกิดข้ึนในอนาคต  อันเปนจุดมุงหมายปลายทางรวมกันของประชาชนในทองถ่ิน  
องคกรทุกองคกร  ทุกภาคสวน  เพื่อการพัฒนาตําบลภูหลวง เช่ือมโยงไปสูการพัฒนาอําเภอปกธงชัย  และจังหวัด
นครราชสีมา  ตลอดจนการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน  จึงไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา  
ดังน้ี 
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“น้ําไหล    ไฟสวาง    ทางสะดวก    ผนวกเศรษฐกิจดี     มีความรูทันสมัย 
กาวไกลการบริหารจัดการบานเมืองไดดียิ่ง  สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ  สงบสุขแดนธรรมะ” 
1.6.๒ พันธกิจ  

  1. จัดหาแหลงนํ้า เพื่อการบริโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตรแกประชาชนอยางเพียงพอและทั่วถึง 
  2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

  3. ดําเนินการโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหเดินไปพรอมกันในทุกดาน 
  4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
  5. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพและสงเสริมสนับสนุน
อนุรักษศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6. พัฒนาดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐานและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ 
  7. จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได 
  8. สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่ม ผลผลิต
เพิ่มรายไดและลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
  9. ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่เขตอนุรักษสวนสาธารณะตลอดจน
การรักษาคุณภาพแหลงนํ้าอากาศและความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 
  10. สรางแหลงทองเที่ยวใหม  สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศและ 
เชิงอนุรักษ 
 

1.6.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. มีนํ้าเพื่อการประกอบอาชีพดานการเกษตรอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ 
๒. ทุกครัวเรือนไดรับการบริการสาธารณะทางดานโครงสรางพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง 
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
๔. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึง 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
6. หนวยงานราชการมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสามารถสนองตอบตอความ 

ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดสะดวกรวดเร็ว 
 7. ประชาชนไดรับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
1. มีการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมปราศจากสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 
9. มีการบํารุงรักษาและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
10.  มีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
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1.6.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๑๐ ยุทธศาสตรดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  7. ยุทธศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 
  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
  10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
1.7 รายละเอียดของแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปน
แผนที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง โดยไดแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 10 ดาน  แตละดานมีจํานวนโครงการ
และงบประมาณที่ระบุในแผน  ดังน้ี 
 1.7.1  จํานวนโครงการและงบประมาณแยกเปนรายป 
 

พ.ศ. จํานวนโครงการ รอยละ จํานวนงบประมาณ (บาท) รอยละ 

2561 183 29.66 44,922,900 15.25 
2562 197 31.93 84,486,600 28.68 
2563 149 24.15 76,085,790 25.83 
2564 126 20.42 33,473,400 11.36 
รวม 617 100.00 294,549,700 100.00 
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 1.7.2  จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาแยกเปนรายป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

รวม รอยละ 
2561 2562 2563 2564 

1. ดานแหลงนํ้า 31 7 7 7 52 7.00 
2. ดานสังคม 9 9 9 8 35 4.71 
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 70 80 77 75 302 40.65 
4. ดานเศรษฐกิจ 9 10 10 2 31 4.17 
5. ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

22 28 25 15 90 12.11 

6. ดานสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

11 12 12 12 47 6.33 

7. ดานการเมอืงและการบรหิาร
จัดการบานเมอืงที่ดี 

13 32 33 33 111 14.94 

8. ดานเกษตรอินทรีย 7 7 7 7 28 3.77 
9. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7 9 9 9 34 4.58 

10. ดานแหลงทองเที่ยว 4 3 3 3 13 1.75 
รวม 183 197 192 171 743 100.00 

 
 1.7.3  จํานวนงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาแยกเปนรายป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) รอยละ 
2561 2562 2563 2564 

1. ดานแหลงน้ํา 13,945,000 3,362,000 855,000 855,000 19,017,000 7.46 

2. ดานสังคม 8,168,400 9,168,400 7,528,400 7,508,400 32,373,600 12.70 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 57,827,600 58,017,200 34,724,100 26,364,100 176,933,000 69.42 

4. ดานเศรษฐกิจ 710,000 640,000 540,000 30,000 1,920,000 0.75 

5. ดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

5,991,200 4,750,000 3,045,000 1,795,000 15,581,200 6.11 

6. ดานสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

3,049,000 3,249,000 3,249,000 3,249,000 12,796,000 5.02 

7. ดานการเมืองและการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

1,076,000 1,800,000 1,285,000 1,285,000 5,446,000 2.14 

8. ดานเกษตรอินทรีย 1,584,000 500,000 500,000 500,000 3,084,000 1.21 

9. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

430,000 450,000 450,000 450,000 1,780,000 0.70 

10. ดานแหลงทองเที่ยว 13,850,000 2,550,000 50,000 50,000 16,500,000 6.47 

รวม 76,085,790 84,486,600 52,226,500 42,086,500 254,885,390 100.00 
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 แผนพฒันาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลภู
หลวง ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พ.ศ. 2560 – 2562 ขององคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวงในครั้งน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผนและกลยุทธที่กําหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

(3) ความกาวหนา (Progress)  กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามประเมินผล(Monitoring) 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ(Effectiveness Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวบยอด (Overall Effect) 
สําหรับนําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สวนท่ี 2   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 1. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบไปดวยแบบ
รายงาน 3 แบบ   ดังแผนภูมิ ตอไปน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมนิผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 
แบบท่ี 1 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลภูหลวง 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลภูหลวง 

 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร  
(จําดําเนินการเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ 2560 )  

 

ประเด็นการประเมิน 
สวนที่  1 คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น 
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนา
ทองถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 4 
ปพ.ศ. 2561 - 2564 
ส วน ที่  1  จํ าน วน โ ค ร งก าร แล ะ
งบประมาณตามแผนพัฒนา 4  ป 
สวนที่  2   ผลการดํ าเ นินงานตาม
แผนพัฒนาส่ีป 
สวนที่ 3 การเบิกจายงบประมาณ ป 
2562 ชวงที่ 1  
สวนที่  4  ผลการดํ า เ นินงานตาม
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สวนที่ 5  ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
 สวนที่ 6 ประเมินผลรายโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
สวนที่  1 ยุทธศาสตร และ จํานวน
โครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวน
โครงการที่ไดปฏิบัติ 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน ความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวงในภาพรวม 
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2. การประเมินโดยใชโปรแกรม ระบบ e – plan  เขามาชวยในการติดตามและประเมินผลแผนประกอบไปดวย 
 แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
  สวนที่ 1  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  สวนที่ 3  การเบิกจายงบประมาณ ป 2562  
  สวนที่ 5  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใชสถิติที่ไดจากการประมวลผลของโปรแกรม ระบบ 
e – plan เขามานําเสนอในการวิเคราะหการผลการดําเนินงาน 
 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

สวนที่ 1  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
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แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

 

 
แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ังหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การ
ดําเนินงาน 

ไมม ี
การ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน     

๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ    

๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน    

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร    

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน 
 

  

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน    

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน    
๑๐.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกบัศักยภาพ 

ของทองถ่ิน 
 

 
  
  

๑๑.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
จังหวัด 

  

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน    

๑๓.  มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน    

๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา    
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ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การ
ดําเนินงาน 

ไมม ี
การ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน(ตอ)     

๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรของจังหวัด    

๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    

๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
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โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ ตามระบบ e – plan  

รายงานโครงการที่ไดรบัการอนุมัติงบประมาณ ป 2562 
อบต.ภูหลวง 

อบต.ภูหลวง หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

1. กอสรางฝายนํ้าลน คสล.คลองหวยทราย หมูที่ 1 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 627,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

2. ใหความรูเก่ียวกับการปองกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

4. แขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ภูหลวงคัพ สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 134,000.00 

5. จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุคน
พิการ และผูปวยเอดส 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 6,588,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุมที่ 6 อุทิศ
ศรัทธา ซอยภูหลวง) หมูที่ 2 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 149,200.00 

7. กอสรางถนน CAPSEAL(ถนนขางวัดหนอง
กระทุม)บานหนองกระทุม หมูที่ 3 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

8. กอสรางถนน Cap Seal(ซอยขางหมวดการทาง)
บานหลุมเงิน หมูที่ 5 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

9. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จํานวน 2 จุด) 
บานหนองกก หมูที่ 7 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

10. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จํานวน 4 
จุด) บานปอแดง หมูที่ 4 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

11. ถมดินพรอมวางทอระบายนํ้าหมูที่ 10 (หนา
บานสารวัตรพร) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 
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อบต.ภูหลวง หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

12. กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (ซอยขางสระนํ้า
วัด) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

13. กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 (จากบานไร
นายอําเภอ- บานนางนอยชัยก่ิง) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 150,000.00 

14. เจ็ดวันอันตราย (ปใหม) สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

15. เจ็ดวันอันตราย(สงกรานต) สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

16. โครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

17. จางงานนักเรียน นักศึกษาระหวางปดภาคเรียน สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 20,000.00 

18. ฝกอาชีพผูดอยโอกาสและคนพิการภายใน
ตําบลภูหลวง 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

19. สงเสริมอาชีพของกลุมสตรีแมบานตําบลภู
หลวง 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

20. สงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนหมูบานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 55,000.00 

21. สรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

22. โครงการเรียนรูนอกสถานที่ของ ศพด.สังกัด 
อบต.ภูหลวง (๓ แหง) 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 20,000.00 

23. พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 
ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวง 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 10,000.00 

24. วันเด็กแหงชาติประจําป สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 30,000.00 

25. จัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 10,000.00 
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อบต.ภูหลวง หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

26. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําป สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 50,000.00 

27. จัดงานสงกรานตวันผูสูงอายุประจําป สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 40,000.00 

28. โครงการเทศกาลไหมไทยที่โคราช สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 45,000.00 

29. งานฉลองวันชัยชนะทาวสุรนารีและงานกาชาด
อําเภอปกธงชัย 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 43,000.00 

30. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปกธงชัย สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

31. สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(โตไปไมโกง) 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

32. เขาคายพุทธบุตร (เยาวชนดี ศรีภูหลวง) สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 20,000.00 

33. สงเสริมภาษาตางประเทศใหกับเด็กและเยาชน
ในเขตตําบลภูหลวง 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 20,000.00 

34. สงเสริมการเรียนรูอาเซียนสูชุมชน สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 20,000.00 

35. จัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 5,000.00 

36. อุดหนุนอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 919,672.00 

37. อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 1,444,000.00 

38. โครงการสนับสนุน คาใชจายในการจัด 
การศึกษาสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 259,900.00 
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อบต.ภูหลวง หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

39. บริการการแพทยฉุกเฉินตําบลภูหลวง สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 450,000.00 

40. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

41. โครงการเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
ประจําป 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

 30,000.00 

42. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามแนวทางการ
ดาํเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 200,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

43. ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานลูกจางสมาชิกสภา อบต. และผูนําชุมชน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 230,000.00 

44. จัดเก็บภาษีอากรเคล่ือนที่ สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง  4,000.00 

45. จัดทําแผนที่ภาษี สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานัก
การชาง 

 50,000.00 

46. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.
สัญจร) 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

47. ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

48. การจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 500,000.00 

49. โครงการฝกอบรมไฟปาและหมอกควัน สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

50. สงเสริมการปลูกหญาแฝกตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

สวนสงเสริมการเกษตร  15,000.00 

51. สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน สวนสงเสริมการเกษตร  50,000.00 

52. สงเสริมการปลูกปาชุมชนตําบลภูหลวง สวนสงเสริมการเกษตร  20,000.00 

53. ดูแลตน มเหสักดิ์สักสยามมินทร สวนสงเสริมการเกษตร  10,000.00 

54. สํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น สวนสงเสริมการเกษตร  10,000.00 

รวม 13,378,772.00 

ขอมูล ณ 22/04/2562 
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รายงานโครงการทีเ่บิกจาย ป 2562 
อบต.ภูหลวง 

อบต.ภูหลวง ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

ช่ือโครงการ คูสัญญา วันที่เร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

1. แขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ภูหลวงคัพ) 1 60/2562 15/02/2562 10 133,996.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. เจ็ดวันอันตราย (ปใหม) 1 41/2562 17/12/2561 17 14,550.00 

3. เจ็ดวันอันตราย(สงกรานต) 1 101/2562 01/04/2562 17 10,750.00 

4. โครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 1 23/2562 19/11/2561 9 19,327.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5. สงเสริมอาชีพของกลุมสตรีแมบานตําบลภู
หลวง 

1 56/2562 07/02/2562 7 12,000.00 

6. สรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 54/2562 01/02/2562 6 18,550.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

7. วันเด็กแหงชาติประจําป 1 46/2562 07/01/2562 6 30,000.00 

8. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําป 1 22/2562 15/11/2561 7 25,000.00 

9. จัดงานสงกรานตวันผูสูงอายุประจําป 1 92/2562 04/04/2562 9 38,480.60 

10. โครงการเทศกาลไหมไทยที่โคราช 1 26/2562 11/12/2561 6 45,000.00 

11. งานฉลองวันชัยชนะทาวสุรนารีและงาน
กาชาดอําเภอปกธงชัย 

1 85/2562 19/03/2562 6 32,800.00 

12. สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(โตไปไมโกง) 

1 49/2562 18/01/2562 5 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

13. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพษิ
สุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 

1 85/2562 12/03/2562 15 29,950.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

14. ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานลูกจางสมาชิกสภา อบต. และผูนํา
ชุมชน 

1 27/2562 11/12/2561 13 203,250.00 

15. จัดทําแผนที่ภาษี 1 10/2562 05/10/2561 194 48,000.00 
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ช่ือโครงการ คูสัญญา วันที่เร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

16. โครงการฝกอบรมไฟปาและหมอกควัน 1 64/2562 22/02/2562 6 14,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

17. สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 1 52/2562 01/02/2562 20 50,000.00 

18. ดูแลตน มเหสักดิ์สักสยามมินทร 1 17/2562 08/11/2561 6 9,900.00 

รวม 756,353.60 

ขอมูล ณ 22/04/2562 
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สวนท่ี 3  การเบิกจายงบประมาณป 2562 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงนํ้า 

- - - - - - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

133,996.00 17.72 - - 133,996.00  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

44,627.00 5.90 - - 44,627.00  

4. ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

30,550.00 4.04 - - 30,550.00  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

191,280.60 25.29 - - 191,280.60  

6. ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

29,950.00 3.96 - - 29,950.00  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

266,050.00 35.18 - - 266,050.00  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เกษตรอินทรีย 

- - - - - - 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

59,900.00 7.92   59,900.00  

10.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- - - - - - 

รวม 756,353.60 100.00 - - 756,353.60 100.00 
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สวนท่ี 4  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่
เบิกจายไป 

- - - - - - 

รวม - - 

 
สวนท่ี 5  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ปญหาดานทรัพยากร 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป 2562 โดยดําเนินการตามโครงการตางๆ ปญหาดานทรัพยากร ที่พบ
เกี่ยวกับการดําเนินการคือ  
 1.  การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป ที่เปนโครงการขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินโครงการไดเอง    จึง
ตองเสนอของบประมาณจากหนวยงานอื่น เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อบจ.นครราชสีมา เปนตน           
แตเน่ืองจากเปนงบประมาณของหนวยงานอื่นซึ่งดุลพินิจในการดําเนินโครงการก็ข้ึนอยูกับหนวยงานเจาของ
งบประมาณ จึงเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  
 
ปญหาดานขอมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 จากการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป มักพบปญหาเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
กําหนด ซึ่งกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑและหนังสือสั่งการ ของทองถ่ินมีเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินโครงการมี
ความสุมเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเน่ืองจากการตีความในขอกฎหมายที่แตกตางกัน เชน 
ภารกิจถายโอน ที่ตองศึกษาทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่ทองถ่ินไดรับการถายโอนลงมา แต
ทองถ่ินขาดความเช่ียวชาญ  ดังน้ันจึงตองศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่  เปนตน 
  
ปญหาดานบุคลากร 
 เน่ืองจากบุคลากรของทองถ่ินมีอยูจํากัด ทําใหการปฏิบัติงานดานที่ไดรับมอบหมายมีมากกวางาน
นอกเหนือจากอํานาจหนาที่  เจาหนาที่จึงอาจไมมีความเช่ียวชาญเทากับหนวยงานที่ดําเนินการเฉพาะทางโดยตรง 
ยกตัวอยางเชน  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณะสุข หรือโครงการทางดานสาธารณะสุข มอบหมายให
เจาหนาที่ ที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งการดําเนินโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน
สาธารณะสุขซึ่งเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ เน่ืองจากเปนการดําเนินการเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ิน เชน การควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
  
 
 
 



 
 
 

36 
 
 

µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹ »‚ òõöò 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹Ï »ÃÐ¨íÒ»‚ òõöò (ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ ·Õè òó àÁÉÒÂ¹ òõöò) 

สวนท่ี 3 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562  สามารถนํามาสรุปเปนแตละดานได ดังน้ี 
 
 1. ดานความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรโดยกําหนดโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป แยกเปนรายยุทธศาสตร สามารถแสดงสัดสวนเปรียบเทียบ
ไดดังน้ี 

 

 จากแผนภูมทิําใหพบวา ยุทธศาสตรที่มีจํานวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 3  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คิดเปนรอยละ 41  ลําดับที่สองคือ ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี คิด
เปนรอยละ 16 และยุทธศาสตรดานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คิดเปนรอยละ 14  และยุทธศาสตร
อื่นๆ ตามลําดับที่ปรากฏในแผนภูม ิโดยยุทธศาสตรที่มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปนอยที่สุดไดแกยุทธศาสตร
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 1 

 
 

๑.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาแหลงน้ํา 

3% 

๒.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

5% 

๓.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 
41% 

๔.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

5% 

๕.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา 

14% 

๖.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสาธารณสุข 

6% 

๗.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 

16% 

๘.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย 

4% 

๙. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

5% 

๑๐.ยุทธศาสตร
การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 
1% 

แผนภูมิแสดงโครงการที่ปรากฎในแผนพฒันาสี่ป พ.ศ. 2562 
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จากการนําโครงการตางๆ มาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป สามารถดําเนินการไดหลายวิธีไดแก การเสนอจากที่

ประชุมประชาคม ซึ่งมาจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จากแผนพัฒนาหมูบาน และจากการเสนอของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงและหนวยงานภายนอก และมาจากนโยบายของ
ผูบริหาร โดยผานการพิจารณาจากหลายฝาย เริ่มต้ังแตการยกรางแผนยุทธศาสตรการและแผนพัฒนาสี่ป โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมและนําเสนอรางแผนตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
เปนคณะกรรมการชุดกลั่นกรองและจัดทําลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการตางๆ จากน้ันนําเสนอตอคณะ
ผูบริหารและผูบริหารนําเสนอตอสภาฯ เพื่อใหสภาฯ ไดพิจารณาเห็นชอบ แลวจึงประกาศใชแผนดังกลาว   
 โดยสถิติตามกราฟดังกลาว โครงการดานโครงสรางพื้นฐานจะมีจํานวนโครงการที่สูงกวายุทธศาสตรดานอื่นๆ 
ซึ่งงบประมาณตามโครงการในยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดังกลาวมีความเหลื่อมล้ํากับงบประมาณที่ไดรับคอนขาง
สูง และสามารถดําเนินการไดนอยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการที่ไดกําหนด 
 
 
 
  
 

7 9 

80 

10 

28 

12 

32 

7 9 
3 1 3 2 3 

6 
1 3 0 2 0 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการเปรยีบเทียบ 

จํานวนโครงการที่ปรากฎในแผน จํานวนโครงการที่ไดดําเนินการ 
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2. ดานความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2562  

รอบท่ี 1 ประจําเดือน เมษายน 2562 
   

 
 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

 1.  การติดตามประเมินผลตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 2.  การเสนอโครงการควรสมดุลกับงบประมาณที่มีอยู 
 3.  เสนอใหบูรณาการการทํางานรวมกันทุกฝาย  
 4.  เสนอใหหารือ เรื่องงบประมาณทองถ่ินตอการกําหนดโครงการตางๆ ไวในแผน เพื่อใหการวางแผนมี 

     ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยเสนอตอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินพิจารณาเสนอตอสภาองคการบริหาร 
     สวนตําบลภูหลวง ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่กําหนดไวในแผน งบประมาณที่ไดรับอนุมตัิ งบประมาณที่ดําเนินการจริง 

84,486,600 

13,378,772.00 
756,353.60 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเปรยีบเทียบ                    
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ประมวลภาพการปฏบิตัิงานโครงการ กิจกรรมตางๆ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
1. แขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ภูหลวงคัพ) 

 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. เจ็ดวันอันตราย (ปใหม) 
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3. เจ็ดวันอันตราย(สงกรานต) 

 
4. โครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมอาชีพของกลุมสตรีแมบานตําบลภูหลวง 
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6. สรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. วันเด็กแหงชาติประจําป 
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8. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําป 

 
 
9. จัดงานสงกรานตวันผูสูงอายุประจําป 
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10. โครงการเทศกาลไหมไทยที่โคราช 

 
 
11. งานฉลองวันชัยชนะทาวสุรนารีและงานกาชาดอําเภอปกธงชัย 
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12. สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(โตไปไมโกง) 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
13. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
14. ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานลูกจางสมาชิกสภา อบต. และผูนําชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. โครงการฝกอบรมไฟปาและหมอกควัน 

 
17. สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม 

 

คําชี้แจง  แบบที่ 3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ภูหลวง ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 

2. อาย ุ  (1) ตํ่ากวา 20 ป  (2) 20 – 30 ป  (3) 31 – 40 ป 
  (4) 41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 
 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกวาปริญญาตรี (6) อื่นๆ 
 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4) รับจาง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ)............................ 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบลภูหลวงในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

   

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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