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คํานํา 

 แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 ขององคการบริหารสวนตําบล      

ภูหลวง จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการแปลงนโยบายของผูบริหาร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ

และจุดมุงหมายของการพัฒนา ภายใตแนวทางการพัฒนาจะประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 

 ดังนัน้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินจะชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือ

เกิดประโยชนตอประชาชน เพราะการประเมินผลตอง ศึกษา วิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรค รายงานความกาวหนาตามนโยบาย แผนงาน โครงการและการใชจายเงินงบประมาณในการดําเนิน

โครงการ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือ วางแผนพัฒนาตําบลภูหลวง  

ตลอดจน จัดทําและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานในปตอไป  

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณท่ีผานมา ต้ังแต 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 ตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 10 ดาน ไดแก ดานแหลงน้ํา ดานสังคม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดาน
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ดานการเมืองและ
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานเกษตรอินทรีย ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดานแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตาม
แผนพัฒนาท่ีไดต้ังไวหรือไม อยางไร แลวจัดทํารายงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอ
ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง และ
นําเสนอตลอดจนประกาศใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกันตามลําดับ ตอไป 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
งานนโยบายและแผน 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 

(ก) 
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สารบัญ 
คํานํา 
สารบัญ  

(ก) 
(ข) 

บทสรุปผูบริหาร  (ค) 

สวนท่ี 1  บทนํา  1 
 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล     1 
 1.2 วัตถุประสงคและความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 2 
 1.3 ข้ันตอนการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 
 1.4 เครื่องมือ กรอบ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 
 1.5 ประโยชนของการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 18 
 1.6 การรายงานผล  19 
   
สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 
 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 
      2.1.1 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 20 
      2.1.2 รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565   21 
      2.1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565    22 
 2.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 26 
  แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ินโดยตนเอง 27 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 29 
   ตอนท่ี 1  จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาหาป   29 
   ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหาป 2565 33 
                    ตอนท่ี 3  การประเมินผลโดยใชโปรแกรม ระบบ e – plan   38 
   ตอนท่ี 4  รายงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ ป  2565 54 
   ตอนท่ี 5  การเบกิจายงบประมาณป 2565 58 
   ตอนท่ี 6  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

            ประจาํป 2565 
 

59 
   ตอนท่ี 7  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 59 
  แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 60 
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และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561           
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72 
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(ค) 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
3 พ.ศ. 2561  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาพทราบ
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบอยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกป และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป พ.ศ. 
2561 – 2565 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6  เสร็จเรียบรอยแลว  โดยมีขอสรุป ดังนี้ 
 

1. ดานการตั้งงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได
ดําเนินการติดตามะประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ท้ัง 10 ยุทธศาสตร 
ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  (พ.ศ. 2561 – 2565)  รวมโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาฯ 5 ป  พ.ศ. 2565 จํานวน 160 โครงการ งบประมาณตามแผน 74,837,000.00บาท 
และนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 52 โครงการ เปนงบประมาณ  
14,335,521.00 บาท และ อนุมัติงบประมาณเงินสะสมดําเนินโครงการเพ่ิมเติม จํานวน 12 โครงการ เปน
งบประมาณ 2,994,100.00 บาท 
 

2.  ดานการเบิกจายงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในดานการเบิกจาย
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พบวา จากจํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป พ.ศ. 2565 จาํนวน 52 โครงการ  ดําเนินการสําเร็จ 26 โครงการ เปนงบประมาณ  14,241,225.16 
บาท  คิดเปนรอยละ 98.07  ของจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจายจริงท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 27.50 ของจํานวน
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป เฉพาะป 2564 และคิดเปนรอยละ 4.90 ของจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีมี
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  และเบิกจายเงินสะสมดําเนินโครงการเพ่ิมเติม จํานวน 10 โครงการ เปนงบประมาณ 
2,266,800 บาท คิดเปนรอยละ 15.42 ของจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจายจริงท้ังหมด โดยเบิกจายเงิน
งบประมาณจริงท้ังหมด จํานวน 2,994,100.00 บาท  คิดเปนรอยละ 98.68  ของจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติ เปนเงินงบประมาณ 16,508,025.16 บาท   
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3. ดานความพึงพอใจของประชาชน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ท้ัง 10 ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  โดยผลจากการติดตามฯ พบวา ความพึงพอใจ
ของประชาขนมากท่ีสุดเปนอันดับแรก พึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ 53.33  รองลงมาคือ พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 
46.67 และไมพอใจคิดเปนรอยละ 0.00 โดยมีระดับความพอใจมาก สูงสุดเทากัน จาก ขอ 1. มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และ ขอ 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ในระดับเทากัน คิดเปน 8.75%  และมีระดับพอใจ สูงสุดเทากัน จากขอ 5. การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และขอ 6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ในระดับเทากัน 
คิดเปน 7.92% 
 

ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีขอสังเกตจากการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ปญหาและอุปสรรค 
ปญหาดานทรัพยากร 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาหาป 2564 โดยดําเนินการตามโครงการตางๆ ปญหาดานทรัพยากร      
ท่ีพบเก่ียวกับการดําเนินการคือ  
 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป ท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินโครงการไดเอง  จึง
ตองเสนอของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อบจ.นครราชสีมา เปนตน  แต
เนื่องจากเปนงบประมาณของหนวยงานอ่ืนซ่ึงดุลพินิจในการดําเนินโครงการก็ข้ึนอยู กับหนวยงานเจาของ
งบประมาณ จึงเปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  
 
ปญหาดานขอมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 จากการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป มักพบปญหาเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ี
กําหนด ซ่ึงกฎหมายระเบยีบ หลกัเกณฑและหนังสือสั่งการ ของทองถ่ินมีเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินโครงการ
มีความสุมเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในขอกฎหมายท่ีแตกตางกัน เชน 
ภารกิจถายโอน ท่ีตองศึกษาทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีทองถ่ินไดรับการถายโอนลงมา แต
ทองถ่ินขาดความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงตองศึกษากฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี  เปนตน 
  
ปญหาดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปญหาโรคระบาดติดตอรายแรง (โควิด – 19) ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดี และสงผลกระทบโดย
ท่ัวกัน จึงไมสามารถดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับมวลชน การรวมกลุมหรือรวมตัวกันได  จึงสงผลให ไมสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได ในหวงระยเวลาไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 แมวาจะไดรับการอนุมัติ
งบประมาณสําหรับดําเนินโครงการแลว ก็ไมสามารถดําเนินโครงการกิจกรรมดังกลาวได   
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ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีตองการ ผูบริหารและผูปฏิบัติทุกระดับควรให 

ความสําคัญและทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปญหา/อุปสรรค สะทอนไปสู
การบรรลุเปาหมายอยางจริงจัง 
      ควรจดัใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การจัดทําแผนทุกป และใหมีการ
บรรจุโครงการท่ีสอดคลองกับสถานการณ การคลังของทองถ่ิน และควรดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พิจารณาแลวเห็น
วา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทองถ่ินอยางแทจริงอยูท่ีการ
สงเสรมิและสนบัสนนุการมีสวนรวมของภาคประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวนในการรวมกันคิด รวมทํา 
รวมกันรับผิดชอบ โดยองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว 
และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ ควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะเปนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของ ขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 25561 และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติด 
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปด เผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
    ซ่ึงองคการบรหิารสวนตําบลภหูลวงไดยึดระเบียบนี้เปนแนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพ่ือนํา

ผลท่ีไดไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคตตอไป 

 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ ดวย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึงกําหนดไวใน

แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา ซ่ึงทําใหเห็นความจําเปนในการดําเนินการ

แกไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพ่ือ

ประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน

หรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวาการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผนหรืออาจแสดงถึง

ความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จงึเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน

ชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทางท่ีผูบริหารจะนําไป

ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
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1.2 วัตถุประสงคและความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

1.2.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565  ขององคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  เปนแผนท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวงในครั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผนและกลยุทธท่ีกําหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

(3) ความกาวหนา (Progress)  กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามประเมินผล(Monitoring) 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ(Effectiveness Evaluation) 

(5) ประสทิธผิล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6) ผลลพัธและผลผลติ (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวบยอด (Overall Effect) 
สาํหรบันาํไปทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา

สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลภหูลวงซ่ึงจะชวย 

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ 

ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก 

โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลภหูลวง 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใชจายงบประมาณของ อบต.ภหูลวง           

5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลภูหลวง 

หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม 

แผนงาน/โครงการของสาํนกั/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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1.2.2  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิง

ยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการ ซ่ึงมีลักษณะของการปฏิบัติท่ีมีความตอเนื่อง 

การติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหารดังนี้ 

1. สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน 

2. สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และใหหลักสําหรับแกไข

สถานการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 

3. สามารถจัดทําระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินวาจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม 

 

สําหรับการประเมินผลท่ีไดจากการติดตามและระบุปญหาพ้ืนฐาน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

อันเปนผลจากการดําเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

1. การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 

2. วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจริงหรือไม 

3. สาเหตุท่ีไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 

4. ตัวชี้วัดท่ีนํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด 

5. มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 

6. ไดเรียนรูปญหาซ่ึงอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 

7. ควรปรบัปรงุวตัถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

  

1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังหมด 5 ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหาป และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาหาป 

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาหาปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด

ระยะเวลาของแผนพัฒนาหาป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนหาป และผลการ

ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาหาปตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในธันวาคมของทุกป 
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ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ

ขอเสนอแนะในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาหาป และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัดได 

 

1.4 เครื่องมือ กรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ใหดําเนินการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน  2562 และคูมือ 

การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2548 การ

ติดตามดวยระบบ e-plan ติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ท้ังนี้ตามคูมือใหเลือกเฉพาะแบบท่ีมีความเหมาะสม

กับระยะเวลา ไดแก 

แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 2 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส ใหตัดออกเนื่องจาก

ระยะเวลาท่ีจะประเมินในรายไตรมาสไดผานมาแลว 

   สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหาป 

   สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอ 7 โครงการท่ี

ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 

   สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การติดตามดวยระบบ e-plan 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการตามท่ีเห็นวามีสิ่งใดท่ีเหมาะสมท่ีจะนําเสนอในการติดตามและ

ประเมินผลก็ใหนําเสนอตามแนวทาง  วิธีการ และผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ท่ีคณะอนุกรรมการฯ แตละ

ยุทธศาสตรเห็นวาสมควร แลวนําเสนอผลการติดตามดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวตอไปกอนนําเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมท้ังหมดใหผูบริหารทราบตามมติท่ีประชุมตอไป 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซ่ึง

จะตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ี

สําคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้  

2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
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2.1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ใน

ทองถ่ินนั้นๆ  

2.1.2 เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจ

เปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ี

ไดรับจากยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบ

บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ  

ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ 

2.1.3 กรรมวิธี  อันไดแก  วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ  ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา  ลําคลอง ครุภัณฑ ท่ีดิน

และสิ่งกอสรางตางๆ  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม

ท่ีต้ังไวหรอืไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซ่ึงการกําหนดวิธีการเชนนี้

ตองมีการเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปนการติดตามและ

ประเมินผลท่ีไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล ผลของ

การติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร  เปนอยางไร  ปญหาของยุทธศาสตรคืออะไร  ตั้งขอสังเกต

อยางไร 

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ 

(Structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ  และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพ่ือให

สามารถตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือ 

- มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 

- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึนได 

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนเปรียบเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบานโดยรวมกอนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ตอไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรจึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ 

ดวย โดยตองกําหนดประเด็นปญหา  การวางกรอบของผลกระทบ  ตัวแปร  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และ

การสรปุผล 
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2.2.2   วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึง

เปนสวนหนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใชสถิติเปน

เครือ่งมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวาเปนข้ันตอนท่ี

สําคัญท่ีสุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลท่ีไมมีคุณภาพยอมสงผลกระทบ

ตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูล

จากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 

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

ในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 

พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

 2.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ  การสังเกต  การสํารวจ  และเอกสาร 

  2.3.1   การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบ

และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 

จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนตน 

2.3.2   การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การ

สัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

(informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับของ

ขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวาง ๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหได

ขอมูลการติดตามและประเมินยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

1. การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ

การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบาย

เหตุผล  และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี 

สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบาง

คนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืน  ๆมีประสบการณ

ดานการพัฒนาทองถ่ิน  การวางแผน 

2.3.3   การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกต

เพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต และ
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กําหนดการดําเนินการสังเกต  การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาท

สัมผัสหลายอยางพรอม ๆ กัน เชน ตาดู  หูฟง  ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก  หรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา  และ

สัมภาษณ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่ง

ตาง  ๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชในชีวิตรวมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงการสังเกตแบบมี

สวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ 

-  มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 

-  มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด -  เอาใจใสตอ

ทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 

-  ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ทบทวนยอนหลังภาย

หลังจากการสังเกตในแตละวัน จดบันทึกอยางละเอียด 

 

2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 

(Direct observation) เปนการสังเกต  บนัทึกลกัษณะทางกายภาพ  โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม  

หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผูท่ี

อยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

2.3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง  การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การ

รับรู  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความตองการของยุทธศาสตร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการ

บันทึกการสํารวจ  และทิศทางการสํารวจ  

2.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา  แนวทางการแกไขปญหา  ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย  แนวทางการพัฒนา พันธกิจ  

และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตร ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

1. กรอบแนะแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 

3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

เม่ือไดดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้ 
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1. ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลท่ีเกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดทํายุทธศาสตร ผูเขารวมมีก่ีคน  ก่ีกลุม มีท่ีมาอยางไร  ผลลัพธในเชิงปริมาณท่ีไดเปนแบบตัวเลข        สถิติตางๆ  

ขอมูลเชิงปริมาณ  จึงเปนขอมูลท่ีแสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจกรรมแยกตามเพศ  จํานวนกิจกรรมท่ีถูกระบุวา

เปนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี  เปนตน 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น  เชน หมูบาน/ชุมชนนี้ มี

ความเจริญ มีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานี้ หมูบาน/ชุมชนมี

ปญหาอะไรบาง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานหมูบาน/ชุมชน เปนอยางไร ผลของคนเปนอยางไร 

ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีอธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซ้ึง เปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธ  และ

เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตร    ผลของเชิงคุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนใน

หมูบาน/ชุมชน หรือผูมีสวนไดเสียท้ังหมด 

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช  วัดความสําเร็จไดจาก เชน 

1. บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 

2. บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 

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 

 

รูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดรูปแบบท่ี

ใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวยการติดตามและประเมินยุทธศาสตร สําหรับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาหาป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ปรากฏในสวนท่ี 5 ในแผนพัฒนาหาป ปรากฏในสวนท่ี 5 กรอบใน

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาหาปใชกรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผล 

ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดกรอบอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมได ซ่ึงมีความสอดคลองกับมิติหรือบริบทของ

พ้ืนท่ี 
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 2. แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1 แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ

ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวม

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

จะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไป เง่ือนไขสําคัญ

ของตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Key Stakeholders) ในการกําหนดตัว

บงชี ้เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจ

ไดตอไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton เปนแนวคิดท่ีเชื่อวา การทําความเขาใจองคกร ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกรสามารถเห็น

ไดจากผลลพัธและการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการ

ปฏิบัติงานและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการทําความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรือระบบตาง ๆ ขององคกรท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานดวยการมององครวมหรือ

ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงสามารถแบงออกเปนองคประกอบยอย ๆ เชน ดานการเงิน  ดานลูกคา หรือ

ผูรบับริการ ดานกระบวนการภายในองคกร  และดานนวัตกรรมและการเรียนรู ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถชวย

องคกรพัฒนา เชื่อมตอและปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดไวได การนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม หรือ BSC เปนการ

มุงเนนความสําคัญของคุณคาสูงสุดของผูมีสวนไดเสีย กระบวนการสูความเปนเลิศ  การปรับปรุงใหเกิดองคกรแหง

การเรียนรู และความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

2.3 แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) เปนตัวแบบท่ีสอดคลองกับการทํา

แผนกลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาวาแผนกับการ

ปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs) ตาง ๆ วา

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม การกําหนดเปาหมายและผลระยะตาง ๆ ไวกอนลวงหนาเชนนี้ ทําใหสามารถ

นําไปพัฒนากลยุทธการดําเนินการตอไปได รวมท้ังยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Modes ถือเปนตัวแบบ

หนึ่งท่ีคอนขางแพรหลายในการประเมินผลซ่ึงตัวแบบดังกลาวจะชวยใหการประเมินมีความสอดคลองระหวางปจจัย

นาํเขากระบวนการและผลลัพธ กับวัตถุประสงคของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้น ๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมใน

ประเด็นตาง ๆ ท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวของกับการประเมินถึง

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

ผลลัพธ ผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ 
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2.5 แบบวดักระบวนการปฏบิติังาน (Process Performance Measurement System) (PPMS) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกันตัวแบบตัวบงชี้

การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนา 

ซ่ึงระบบการวดัดังกลาวจะมอบภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสูการพัฒนากรอบความคิด

และการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตอไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ถือเปนวิธีการประเมินท่ีสําคัญ

อีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะเนนท่ีการนําความรูท่ีมีอยูกลับมาใช (Reusable Knowledge) ใหเกิด

ประโยชน ในขณะเดียวกัน ถือเปนการทดสอบความรูท่ีมีอยูวาเหมาะสมหรือสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน

หรือไม ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แลวถือเปนการแสวงหาความรูท่ีคอนขางทาทาย เพราะเปนท้ังการตรวจสอบ

องคความรูและการสรางองคความรูใหม การนําวิธีการแกปญหามาใชในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบใหมีลักษณะ

ของการประเมินเชิงวิเคราะหแผนและรูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษแผน ซ่ึงจะใสหรือนําเขาไปใชในการ

ประเมินแผนนัน้ๆ  

2.7 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมี

สวนรวม (Participatory Method) เปนวิธีการประเมินท่ีใหความสําคัญกับการกระทํา ท้ังในรูปของการกระทําหรือ

การตัดสินใจของผูมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุงสรางความรูสึกเปนเจาของ (Sense 

of Ownership) ของผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังยังใหผูมีสวนเก่ียวของไดรวมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้น ๆ  อีก

ดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสวนรวมจึงมุงเนนท่ีการเรียนรูของชุมชนทองถ่ินและมุมมองของภาคประชาชนท่ีจะ

เขารวมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการโดยเริ่มตั้งแตการกําหนดประเด็น

ปญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการ

ถายทอดความรูตอไป นอกจากนี้ ผลท่ีไดท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใชเปนขอมูลเสนอตอผูกําหนด

นโยบายอีกดวย 

2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เปนการพิจารณา

ถึงผลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบท้ังผลในดานบวก ดานลบ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีต้ังใจในระดับตาง ๆ อันเกิดจากการ

ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวการประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผลการดําเนินการ

อยางกวางขวาง เปนระบบอันกระทบตอผูมีสวนไดเสียในทุก ๆ ฝาย โดยการประเมินผลกระทบจะเปนการวัดถึงผลท่ี

เกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบตาง ๆ (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการวามีผล หรืออิทธิผลอยางไรท้ังตอ

ปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองใช อันจะเปนสิ่งท่ีใช

กําหนดไดตอไปวาควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรมโครงการอะไร อยางไร และนอกจากนี้ การประเมินผล

กระทบยังใหทางเลือกในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
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2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเปน

เครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกลาวจะ

แสดงในรูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถ่ีท่ีเกิดข้ึน 

เพ่ือท่ีจะกําหนดอัตราสําหรับความบกพรองหรือความเสี่ยงท่ีมีผลตอความปลอดภัยโดยสวนใหญแลวตัวแบบดังกลาว

เปนท่ีนิยมในทางการแพทยและสาธารณสุขซ่ึงจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใชในการ

ติดตาม เฝาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณของโรคตามพ้ืนท่ีตางๆ  

2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเปน

เครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการกําหนดวาในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการปรับปรุงหรือ

พัฒนา ซ่ึงประโยชนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ โดย

ตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

2.10.1  ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร 

2.10.2  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย 

2.10.3  กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 

2.10.4  เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเปนไปได 

2.10.5  กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2.10.6  ดําเนินการ 

2.11 แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ 1-10 

หรือเปนแบบผสมก็ได 

 

3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

     เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม

เกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหก

สิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตร ประกอบดวย 

3.1.1  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   20   คะแนน 

3.1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ    15    คะแนน 

3.1.3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย    60 คะแนน 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    (10)  คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด   (10)  คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด        (10)  คะแนน 

(4) วิสัยทัศน         (5)   คะแนน 

(5) กลยทุธ        (5)  คะแนน 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๑๒ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยทุธ    (5)  คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร      (5)  คะแนน 

(8) แผนงาน        (5)  คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม    (5)  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

3.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

หาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา         10 
2. การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาหาปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    10 

3. การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาหาปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ    10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา      10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5) 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ
(5) 

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

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

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

 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  (5) 
 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

 รวมคะแนน 100 

 

 

 

 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๑๓ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินหาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1. สรปุสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน
สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 
 

 

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก 
ประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนด
ไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง  
ๆมาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานตาง  ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น 
ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรอืไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง  ๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

 

 

 

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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๑๔ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงานท่ีเกิดจากดานตางๆ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
 Global Demand และTrend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ 
ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน 
หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) 
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ 

(5)  

 

 

 

 

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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๑๕ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลอง
กับ วั ต ถุป ระส งค  มี ค ว าม เป น ไป ได ชั ด เ จน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมาคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

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

4  

 

/ประเด็นการพิจารณา... 
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคลอง
กับ Thailand 4.0  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเ พ่ือสร า งสั งคมสู งวัยอย าง มี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม อ ย า ง เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหาราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการแขงขัน
เคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สิ้นคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7  โครงการสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับ
หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  
 

5.8 โครงการแกไขปญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว  

(5)  

/ประเด็นการพิจารณา... 

 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๑๗ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
 ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (LSEP) 

  

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

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลัก
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 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลกัของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปร ง ใส ในการ กํ 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
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหา
ของการนํ า ไป ต้ั งงบประมาณรายจ าย ใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือราจาย
พัฒนาท่ีปรากฏในรปูแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มี ก า ร กํ า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
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
ของวัต ถุประสงค ท่ี เ กิด ท่ีสิ่ ง ท่ี ได รับ  (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5 .12  ผล ท่ีค าดว า จะ ได รั บ
สอดคลองกับโครงการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุประสงคท่ี
ตอบผลวาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดข้ึน
ตามชื่อโครงการท่ีไดตั้งไว 

5  

 รวมคะแนน 100  
 

 

 

  



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๑๘ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

1.5 ประโยชนของการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตางๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
  6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตางๆ ท่ี
จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ 
  6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลภหูลวงสามารถวนิจิฉัย สัง่การไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  6.7 ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงแตละคน แตละสํานัก/กอง/
ฝายตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตําบลภหูลวงเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๑๙ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 
1.6  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงมีอํานาจหนาท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็น   ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  โดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบลภูหลวงทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบรหิาร

ทองถิ่น 
สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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สวนท่ี 2   
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1.1 รายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ประกอบดวย 

นายพีรพล  งอนก่ิง   ประธานคณะกรรมการฯ 

  นางสาวจิราพร  มันกระโทก  เลขานุการคณะกรรมการฯ 

โดยมีคณะกรรมการท่ีมาจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีคัดเลือกกันเอง   จาํนวน  3  ทาน 

๑.๑ นายทวีศักดิ์  รอยก่ิง    กรรมการ  

๑.๒ นายพีระพล  งอนก่ิง    กรรมการ 

๑.๓ นายยม   สวนฉิมพลี    กรรมการ  

2.  ผูแทนประชาคมตําบลท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวน 2  ทาน 

     ๒.๑  นายสํารวย  ลาก่ิง              กรรมการ                        
๒.๒  นายวิทยา  สีลา               กรรมการ 

 3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2  ทาน 

๓.๑  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลุมเงิน   กรรมการ 
         ๓.๒  ผูอํานวยการ รพ.สต.หนองนกเขียน  กรรมการ 
 4.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวน 2  ทาน 

              4.1 ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 

               4.2 หัวหนาสํานักปลัด    กรรมการ 

 5.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวน 2  ทาน 

      5.1 นายยงยทุธ  วุฒิธรรม  กรรมการ 

      5.2 ร.อ.บญุรวม  จนัทะบาล  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๒๑ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

2.1.2  รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 
รายละเอียดของแผนพัฒนาระยะ ๕  ป (2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  มีดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนอยูและความมุงม่ัน  

ทิศทาง  จุดยืน  ท่ีตองการผลักดันใหเกิดข้ึนในอนาคต  อันเปนจุดมุงหมายปลายทางรวมกันของประชาชนในทองถ่ิน   
องคกรทุกองคกร  ทุกภาคสวน  เพ่ือการพัฒนาตําบลภูหลวง เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาอําเภอปกธงชัย  และจังหวัด
นครราชสีมา  ตลอดจนการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนายิ่งข้ึน  จึงไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา  
ดังนี้  
 

“นํ้าไหล    ไฟสวาง    ทางสะดวก    ผนวกเศรษฐกจิด ี    มคีวามรูทนัสมยั 
กาวไกลการบริหารจัดการบานเมืองไดดียิ่ง  สิง่แวดลอมไมเปนพิษ 

วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ  สงบสุขแดนธรรมะ” 
 

 
2. พันธกิจ  

  1. จัดหาแหลงน้ํา เพ่ือการบริโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรแกประชาชนอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

  3. ดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหเดินไปพรอมกันในทุกดาน 
  4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
  5. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและสงเสริมสนับสนุน
อนุรักษศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6. พัฒนาดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐานและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบรูณ 
  7. จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได 
  8. สนบัสนนุและสงเสรมิใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรียเพ่ือเพ่ิม ผลผลิต
เพ่ิมรายไดและลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
  9. ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมพ้ืนท่ีเขตอนุรักษสวนสาธารณะตลอดจน
การรักษาคุณภาพแหลงน้ําอากาศและความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 
  10. สรางแหลงทองเท่ียวใหม  สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรเชิงนิเวศและ 
เชิงอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๒๒ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. มีน้ําเพ่ือการประกอบอาชีพดานการเกษตรอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ 
๒. ทุกครัวเรือนไดรับการบริการสาธารณะทางดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีและท่ัวถึง 
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
๔. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ัวถึง 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 
6. หนวยงานราชการมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลสามารถสนองตอบตอความ 

ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดสะดวกรวดเร็ว 
 7. ประชาชนไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ 
1. มีการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมปราศจากสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษ 
9. มีการบํารุงรักษาและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
10.  มีการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา จาํนวน ๑๐ ยุทธศาสตรดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  7. ยุทธศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 
  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

2.1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565   
 แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปน
แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงาน พัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง โดยไดแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 10 ดาน  แตละดานมีจํานวนโครงการ
และงบประมาณท่ีระบุในแผน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๒๓ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 
1. ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จํานวน 
โครงการ 

รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ 

1. ดานแหลงน้ํา แผนงานเคหะและชุมชน 48 6.84 21,310,900.00 8.16 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.14 680,000.00 0.26 

2. ดานสังคม แผนงานรกัษาความสงบภายใน 13 1.85 859,000.00 0.33 

แผนงานสังคมสงเคราะห 3 0.43 1,140,000.00 0.44 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 10 1.42 1,590,000.00 0.61 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

6 0.85 2,130,000.00 0.82 

แผนงานงบกลาง 13 1.85 40,230,000.00 15.41 

3. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 15 2.14 324,000.00 0.12 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 168 23.93 94,011,614.00 36.02 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน 31 4.42 36,621,600.00 14.03 

4. ดานเศรษฐกิจ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 0.71 50,000.00 0.02 

แผนงานการศึกษา 20 2.85 1,150,000.00 0.44 

แผนงานสังคมสงเคราะห 10 1.42 500,000.00 0.19 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 28 3.99 1,420,000.00 0.54 

แผนงานการเกษตร 5 0.71 750,000.00 0.29 

5. ดานการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ 

แผนงานการศึกษา 26 3.70 13,302,400.00 5.10 

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.14 30,000.00 0.01 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 2.56 4,333,840.00 1.66 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 29 4.13 3,240,000.00 1.24 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

49 6.98 2,715,000.00 1.04 

 
 
 
 
 
 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๒๔ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จํานวน 
โครงการ 

รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ 

6. ดานสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

แผนงานสาธารณสุข 37 5.27 4,900,000.00 1.88 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0.00 0.00 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

5 0.71 150,000.00 0.06 

แผนงานงบกลาง 5 0.71 450,000.00 0.17 

7. ดานการเมืองและ
การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 47 6.70 4,100,000.00 1.57 

แผนรักษาความสงบภายใน 5 0.71 290,000.00 0.11 

แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0.00 

แผนงานเคหะและชมุชน 11 1.57 3,474,000.00 1.33 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 6 0.85 60,000.00 0.02 

แผนงานการเกษตร 0 0.00 0.00 0.00 
8. ดานเกษตร
อินทรยี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 0.28 820,000.00 0.31 

แผนงานการเกษตร 31 4.42 1,650,000.00 0.63 
9. ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

แผนงานสาธารณสุข 5 0.71 150,000.00 0.06 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.14 90,000.00 0.03 
แผนงานการเกษตร 29 4.13 1,710,000.00 0.66 

10. ดานแหลง
ทองเท่ียว 

แผนงานสาธารณสุข 1 0.14 2,500,000.00 0.96 

แผนงานเคหะและชุมชน 7 1.00 13,800,000.00 5.29 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 11 1.57 500,000.00 0.19 
รวม  702 100.00 261,032,354.00 100.00 

  
2. จาํนวนโครงการและงบประมาณแยกเปนรายป 

 

พ.ศ. จาํนวนโครงการ รอยละ จาํนวนงบประมาณ (บาท) รอยละ 

2561 128 18.23 40,619,000 15.56 
2562 151 21.51 56,412,570 21.61 
2563 143 20.37 54,954,214 21.05 
2564 120 17.09 34,209,570 13.11 
2565 160 22.79 74,837,000 28.67 
รวม 702 100.00 261,032,354 100.00 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

๒๕ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 3. จาํนวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาแยกเปนรายป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จาํนวนโครงการ 

รวม รอยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ดานแหลงน้ํา 15 6 9 5 14 49 6.98 
2. ดานสังคม 6 8 11 11 9 45 6.41 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 21 56 41 28 68 214 30.48 
4. ดานเศรษฐกิจ 14 14 14 14 12 68 9.69 
5. ดานการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม และนนัทนาการ 

30 25 26 22 20 123 17.52 

6. ดานสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

10 10 9 9 9 47 6.70 

7. ดานการเมืองและการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

13 15 15 14 12 69 9.83 

8. ดานเกษตรอินทรีย 9 6 6 6 6 33 4.70 
9. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6 7 7 7 8 35 4.99 

10. ดานแหลงทองเท่ียว 4 4 5 4 2 19 2.71 
รวม 128 151 143 120 160 702 100.00 

 
4. จาํนวนงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาแยกเปนรายป 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) รอยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ดานแหลงน้ํา 6,477,000 3,212,000 5,839,000 2,086,900 4,376,000 21,990,900 8.42 

2. ดานสังคม 7,528,400 9,168,400 9,934,400 9,419,400 9,898,400 45,949,000 17.60 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 11,080,800 31,889,200 26,611,314 11,207,300 50,168,600 130,957,214 50.17 

4. ดานเศรษฐกิจ 850,000 800,000 800,000 800,000 620,000 3,870,000 1.48 

5. ดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

6,024,800 4,368,970 4,715,500 4,221,970 4,290,000 23,621,240 9.05 

6. ดานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1,100,000 1,250,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 5,500,000 2.11 

7. ดานการเมืองและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

2,398,000 1,494,000 1,674,000 1,294,000 1,064,000 7,924,000 3.04 

8. ดานเกษตรอินทรีย 1,270,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,470,000 0.95 

9. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

340,000 380,000 380,000 380,000 470,000 1,950,000 0.75 

10. ดานแหลงทองเที่ยว 3,550,000 3,550,000 3,650,000 3,450,000 2,600,000 16,800,000 6.44 

รวม 40,619,000 56,412,570 54,954,214 34,209,570 74,837,000 261,032,354 100.00 
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2.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบไปดวย                   
     แบบรายงาน 3 แบบ   ดังแผนภูมิ ตอไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 
แบบท่ี 1 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลภูหลวง 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนตําบลภูหลวง 

 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร  
(จะดําเนินการเม่ือสิ้นสดุปงบประมาณ 2565 )  

 

ประเดน็การประเมิน 
ตอนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
ตอนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ประเดน็การประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 5 
ปพ.ศ. 2561 - 2565 
ต อ น ท่ี 1  จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณตามแผนพัฒนา 5  ป 
ตอนท่ี 2  ผลการดํ า เ นินงานตาม
แผนพัฒนาหาป 
ตอนท่ี 3 การประเมินผลโดยใช
โปรแกรม ระบบ e-plan 
ตอนท่ี 4 รายงานโครงการท่ีไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ ป 2565 
ตอนท่ี 5  การเบิกจายงบประมาณ ป 
2565 
ส วน ท่ี6  ผลกา รดํ า เ นิ น ง านต าม
โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สวนท่ี 7  ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
  

ประเดน็การประเมิน 
ตอนท่ี 1  ยุทธศาสตร และจํ านวน
โครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวน
โครงการท่ีไดปฏิบัติ 
ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน ความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวงในภาพรวม 
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แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

 

 
แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การ
ดาํเนนิงาน 

ไมมี 
การ

ดาํเนนิงาน 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น     

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ    

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร  
 สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 

 
  

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน    
๑๐.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

ของทองถ่ิน 
 

 
  
  

๑๑.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
จังหวัด 

  

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

๑๓.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    

๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
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ประเดน็การประเมิน 
มี 

การ
ดาํเนนิงาน 

ไมมี 
การ

ดาํเนนิงาน 

สวนท่ี  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น(ตอ)     

๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรของจังหวัด    

๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    

๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรอืไม    
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

ตอนท่ี  1  จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  

 

ยทุธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

     แผนงานเคหะและชุมชน 15 6,477,000.00 6 3,212,000.00 9 5,839,000.00 5 2,086,900.00 13 3,696,000.00 48 21,310,900.00 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 680,000.00 1 680,000.00 

รวม 15 6,477,000.00 6 3,212,000.00 9 5,839,000.00 5 2,086,900.00 14 4,376,000.00 49 21,990,900.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
           

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 56,000.00 2 56,000.00 3 256,000.00 4 271,000.00 2 220,000.00 13 859,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 1 140,000.00 1 500,000.00 0 0.00 1 500,000.00 3 1,140,000.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 320,000.00 2 320,000.00 2 320,000.00 2 310,000.00 2 320,000.00 10 1,590,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000.00 2 1,600,000.00 1 150,000.00 1 130,000.00 1 150,000.00 6 2,130,000.00 

     แผนงานงบกลาง 1 7,052,400.00 1 7,052,400.00 4 8,708,400.00 4 8,708,400.00 3 8,708,400.00 13 40,230,000.00 

รวม 6 7,528,400.00 8 9,168,400.00 11 9,934,400.00 11 9,419,400.00 9 9,898,400.00 45 45,949,000.00 
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ยทุธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 25,000.00 5 119,000.00 3 60,000.00 3 60,000.00 3 60,000.00 15 324,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 20 11,055,800.00 49 31,505,200.00 38 26,551,314.00 24 10,997,300.00 37 13,902,000.00 168 94,011,614.00 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 2 265,000.00 0 0.00 1 150,000.00 28 36,206,600.00 31 36,621,600.00 

รวม 21 11,080,800.00 56 31,889,200.00 41 26,611,314.00 28 11,207,300.00 68 50,168,600.00 214 130,957,214.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 5 50,000.00 

     แผนงานการศึกษา 4 230,000.00 4 230,000.00 4 230,000.00 4 230,000.00 4 230,000.00 20 1,150,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 10 500,000.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 360,000.00 6 310,000.00 6 310,000.00 6 310,000.00 4 130,000.00 28 1,420,000.00 

     แผนงานการเกษตร 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 5 750,000.00 

รวม 14 850,000.00 14 800,000.00 14 800,000.00 14 800,000.00 12 620,000.00 68 3,870,000.00 

5. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

     แผนงานการศึกษา 6 1,922,400.00 5 2,485,000.00 5 2,965,000.00 5 2,965,000.00 5 2,965,000.00 26 13,302,400.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 7 2,877,400.00 4 688,970.00 5 555,500.00 1 61,970.00 1 150,000.00 18 4,333,840.00 
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ยทุธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 650,000.00 6 650,000.00 6 650,000.00 6 650,000.00 5 640,000.00 29 3,240,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10 545,000.00 10 545,000.00 10 545,000.00 10 545,000.00 9 535,000.00 49 2,715,000.00 

รวม 30 6,024,800.00 25 4,368,970.00 26 4,715,500.00 22 4,221,970.00 20 4,290,000.00 123 23,621,240.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน             

     แผนงานสาธารณสุข 8 980,000.00 8 1,130,000.00 7 930,000.00 7 930,000.00 7 930,000.00 37 4,900,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 5 150,000.00 

     แผนงานงบกลาง 1 90,000.00 1 90,000.00 1 90,000.00 1 90,000.00 1 90,000.00 5 450,000.00 

รวม 10 1,100,000.00 10 1,250,000.00 9 1,050,000.00 9 1,050,000.00 9 1,050,000.00 47 5,500,000.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 314,000.00 10 1,044,000.00 10 1,044,000.00 10 864,000.00 9 834,000.00 47 4,100,000.00 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 1 30,000.00 2 220,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 5 290,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,074,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 1 200,000.00 11 3,474,000.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 10,000.00 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 6 60,000.00 

รวม 13 2,398,000.00 15 1,494,000.00 15 1,674,000.00 14 1,294,000.00 12 1,064,000.00 69 7,924,000.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยทุธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 

     แผนงานเคหะและชุมชน 2 820,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 820,000.00 

     แผนงานการเกษตร 7 450,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 31 1,650,000.00 

รวม 9 1,270,000.00 6     300,000.00  6        300,000.00  6     300,000.00  6        300,000.00  33 2,470,000.00 

9. ยทุธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

     แผนงานสาธารณสุข 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 5 150,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 90,000.00 1 90,000.00 

     แผนงานการเกษตร 5 310,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 29 1,710,000.00 

รวม 6 340,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 8 470,000.00 35 1,950,000.00 

10. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว 
          

     แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,500,000.00 1 2,500,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,500,000.00 2 3,500,000.00 2 3,500,000.00 1 3,300,000.00 0 0.00 7 13,800,000.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 50,000.00 2 50,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 1 100,000.00 11 500,000.00 

รวม         4      3,550,000.00         4    3,550,000.00         5      3,650,000.00           4   3,450,000.00             2      2,600,000.00        19    16,800,000.00  

รวมทั้งสิ้น 128 40,619,000.00 151 56,412,570.00 143 54,954,214.00 120 34,209,570.00 160 74,837,000.00 702 261,032,354.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหาป 2565 
 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จาํนวนโครงการท่ี

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จาํนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงนํ้า             

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 13 8.13 0 0.00 0 0.00 13 8.13 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

รวม 0 0.00 0 0.00 14 8.75 0 0.00 0 0.00 14 8.75 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม              

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.63 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 2 1.25 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.63 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 2 1.25 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานงบกลาง 3 1.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.88 

รวม 5 3.13 0 0.00 4 2.50 0 0.00 0 0.00 9 5.63 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จาํนวนโครงการท่ี

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จาํนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน             

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.25 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 3 1.88 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 37 23.13 0 0.00 0 0.00 37 23.13 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 8.13 2 1.25 13 8.13 0 0.00 0 0.00 28 17.50 

รวม 15 9.38 2 1.25 51 31.88 0 0.00 0 0.00 68 42.50 

๔ .ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ    0 0.00   0 0.00 0 0.00   

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00 4 2.50 0 0.00 0 0.00 4 2.50 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 0 0.00 2 1.25 0 0.00 0 0.00 2 1.25 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.63 0 0.00 3 1.88 0 0.00 0 0.00 4 2.50 

     แผนงานการเกษตร 1 0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

รวม 2 1.25 0 0.00 10 6.25 0 0.00 0 0.00 12 7.50 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จาํนวนโครงการท่ี

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จาํนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   
 

        

     แผนงานการศึกษา 4 2.50 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 5 3.13 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 5 3.13 0 0.00 0 0.00 5 3.13 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.25 0 0.00 7 4.38 0 0.00 0 0.00 9 5.63 

รวม 6 3.75 0 0.00 14 8.75 0 0.00 0 0.00 20 12.50 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
  

0 
0.00 

 
  

0 
0.00 

0 
0.00     

     แผนงานสาธารณสุข 2 1.25 0 0.00 5 3.13 0 0.00 0 0.00 7 4.38 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานงบกลาง 1 0.63 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

รวม 3 1.88 0 0.00 6 3.75 0 0.00 0 0.00 9 5.63 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จาํนวนโครงการท่ี

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จาํนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

   
 

        

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 2.50 0 0.00 5 3.13 0 0.00 0 0.00 9 5.63 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

รวม 4 2.50 0 0.00 8 5.00 0 0.00 0 0.00 12 7.50 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย                 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 6 3.75 0 0.00 0 0.00 6 3.75 

รวม 0 0.00 0 0.00 6 3.75 0 0.00 0 0.00 6 3.75 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  0 
0.00 

  0 
0.00 

0 
0.00 

  

     แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จาํนวนโครงการท่ี

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จาํนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานการเกษตร 1 0.63 0 0.00 5 3.13 0 0.00 0 0.00 6 3.75 

รวม 1 0.63 0 0.00 7 4.38 0 0.00 0 0.00 8 5.00 

๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว                     

     แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

รวม 0 0.00 0 0.00 2 1.25 0 0.00 0 0.00 2 1.25 

รวมทั้งสิ้น 36 22.50 2 1.25 122 76.25 0 0.00 0 0.00 160 100.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ตอนท่ี 3 การประเมินผลโดยใชโปรแกรม ระบบ e – plan  
 

รายงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณของอบต.ภหูลวง ป 2565  

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหความรูแก
นักเรียนในเขตตําบลภู
หลวง 

อบรมใหความรูดาน
การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและอัคคีภัย
ในโรงเรยีน 1 ครัง้/ป 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 

10,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน
ปลอดยาเสพติด 

จดักิจกรรมปองกัน
และตอตานยาเสพติด
ทุกรปูแบบปละ 1 ครั้ง 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด       
(ภูหลวงคัพ) 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ
แข็งแรงและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา
ตามโครงการฯ อยาง
นอย ๑ ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ 

7,454,600.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกผูสูงอายุ
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก 
ผูสูงอายุจํานวน คน 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกคน
พิการ 

2,058,400.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกคนพิการ
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก คน
พิการจํานวน คน 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแก
ผูปวยเอดส 

24,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกผูปวยเอดส
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก ผูปวย
เอดส จํานวน คน 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี 1 
(ซอยพาด
ไพบูลย) 

93,100.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 1 ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.
ขนาดกวาง 3.00 
เมตรยาว 66 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 198 
ต.ร.ม. N1613507, 
E8213567 (ตน
ทาง) 
N1613405,E821
207 (ปลายทาง) 

8. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เจ็ดวัน
อันตราย (ป
ใหม) 

15,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผาน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
หนา สนง.อบต.ภหูลวง 
1 ครัง้/ป 

9. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เจ็ดวัน
อันตราย
(สงกรานต) 

15,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผาน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
หนา สนง.อบต.ภหูลวง 
1 ครัง้/ป 

10. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ฝกอบรม
รณรงคขับข่ี
ปลอดภัย 

12,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จัดฝกอบรมเด็กเด็ก
นกัเรยีนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ภู
หลวง 1 ครัง้/ป 

จัดฝกอบรมเด็กเด็ก
นกัเรยีนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ภู
หลวง 1 ครัง้/ป 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

11. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หนาศาลา
กลางบาน 
บานหนอง
นกเขียน หมู
ท่ี 2 

0.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 2 ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กหนาศาลา
กลางบาน บานหนอง
นกเขียน ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 38 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอย
กวา 114 ตารางเมตร 
หมูท่ี 2 ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 79 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอย
กวา 237 ตารางเมตร 

12. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
ซอยบานนาย
เฉลยีว ปลี
กระโทก หมู
ท่ี 4 

0.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 4 ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กซอยบาน
นายเฉลยีว ปลกีระ
โทก หมูท่ี 4 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 270 ตาราง
เมตร 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนาง
เสนหไปแยกประปา 
หมูท่ี 5 

51,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
5 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยบานนาง
เสนหไปแยกประปา หมูท่ี 
5 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 112 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 336 ตาราง
เมตร 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนาง
กมลดาว รนกระโทก 
หมูท่ี 7 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
7 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบานนาง
กมลดาว รนกระโทก หมู
ท่ี 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 420 ตาราง
เมตร 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขางบาน
ผูชวยลุน หมูท่ี 8 

146,600.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
8 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยขางบาน
ผูชวยลุน หมูท่ี 8 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
315 ตารางเมตร 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กจากคุมโนนดู- 
บานไรนายอําเภอ 
หมูท่ี 9 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
9 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กจากคุมโนนดู- 
บานไรนายอําเภอ หมูท่ี 9 
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
38 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสราง
รวมไมนอยกวา 190 
ตารางเมตร 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหิน
คลุกสายประปา
หมูบานโนนแดง 
หมูท่ี 1 

274,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 1,890 ตร.ม. 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหิน
คลุกซอยทรัพย
เจริญ หมูท่ี 2 ถึง
คุมโนนดู หมูท่ี 9 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 
960 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 3,360 ตร.ม. 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหิน
คลุกสายหนองเตา
หาย บานหนอง
กระทุม หมูท่ี 3 

250,400.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวงท่ี 1 
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานยาย
หลอด บานปอแดง 
หมูท่ี 4 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 
2.50 เมตร ยาว 17.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอยกวา 
43.75 ตร.ม. 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมแซมถนนหิน
คลุกซอยขางหมวด
การทาง บานหลุม
เงิน หมูท่ี 5 

299,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนหินคลุกผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 2,800 ตร.ม. 

22 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซีล สาย
แยกทางหลวง
หมายเลข 304-
มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย บาน
หนองกก หมูท่ี 7 

353,500.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมสรางถนน ผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 135 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 810 ตร.ม. 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมสรางถนน
ผิวจราจรเค
พซีล ซอย
ทรัพย
สาธารณะ 
(ศาลา
กลางบาน) 
บานหนองหวา 
หมูท่ี 8 

368,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมสรางถนน ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมแซม
ถนนลาดยาง
สายกลางบาน 
บานหวยแกว 
หมูท่ี 9 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนน ยาว 860 
เมตร มีพ้ืนท่ีซอมแซมรวม
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. 

25 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกซอยคุม 
2 หรรษาโนน
สวรรคถึงปาชา
เกา บานหนอง
นกเขียน หมูท่ี 
10 

498,400.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวง
ท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. 

26 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกซอย
ปญญาพา
เพลิน บาน
หนองกระทุม 
หมูท่ี 3 

49,700.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวง
ท่ี ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 345 ตร.ม.พิกัด
จุดเริม่ตน 
Lat.14.574848 
Long.101.930745 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
Lat.14.574654 
Long.101.931481 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุก สาย
กลางหมูบาน
ถึงคุมโนนดู 
บานหวยแกว 
หมูท่ี 9 

122,800.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีถนน
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
3,360 ตร.ม. 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

จางงาน
นักเรียน 
นักศึกษา
ระหวางปด
ภาคเรยีน 

15,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน/
นักศึกษามีรายได ระหวางปด
ภาคเรยีน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและเสรมิสราง
ประสบการณ การทํางาน 

จางงานนักเรียน/
นักศึกษา ระหวางปดภาค
เรียนไมนอยกวา 5 คน/ป 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ฝกอาชีพ
ผูดอยโอกาส
และคนพิการ
ภายในตําบลภู
หลวง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหผูดอยโอกาสและคน
พิการไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เพ่ือสงเสรมิความรู
และทักษะในการฝกอบรม 

กลุมผูดอยโอกาสและคน
พิการ จํานวน 60 คน 
จาก 10 หมูบาน 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมอาชีพ
ของกลุมสตรี
แมบานตําบลภู
หลวง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือสงเสริมความรูดาน
ทักษะอาชีพ 2. เพ่ือสราง
โอกาส 3. เพ่ือสงเสริมการ
จัดตั้งกลุม 

กลุมสตรีแมบาน
ผูดอยโอกาส จํานวน 50 
คน จาก 10 หมูบาน 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สรางอาชีพ
สรางรายได
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสงเสรมิอาชีพใหกับคน
ยากจนในตําบล 2.สงเสรมิ
ความรูความเขาใจในการเพาะ
เห็ดใหคนยากจนในตําบล ภู
หลวง 3. สามารถนําความรูไป
สรางรายไดใหกับตนเอง 4. 
สามารถนําเห็นไปแปรรูปเปน
สินคาตางๆ 5. สรางแนวคิด
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนและผูท่ีมีความ
สนใจในการสรางอาชีพ 
ในตําบล ภูหลวง 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
หมูบานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในการดาํเนินวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานชุมชน
ตนแบบตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ปละ 1 
ครั้ง ผูเขารวมโครงการ
เกษตรกรหมูท่ี 1 และหมู
ท่ี 8 จํานวน 50 คน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อาหารเสริมนม
เด็กนักเรยีน 

922,651.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนของศูนยเด็ก
เล็กในเขต อบต. ไดรับอาหาร 
สารอาหารอยางเพียงพอ 

จัดหาอาหารเสริมนม
นักเรียนแกเด็กนักเรยีน
ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 
แหง 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
นักเรียน 

1,665,300.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเดก็นักเรยีนในเขต อบต.
ภูหลวง จํานวน ๓๕๐ คน ไดรบั
อาหารและสารอาหารอยาง
เพียงพอ 

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
แกโรงเรยีนในเขต อบต.ภู
หลวง จํานวน 4 แหง 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเรียนรู
นอกสถานท่ี
ของ ศพด.
สังกัด อบต.ภู
หลวง (๓ แหง) 

30,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการและ
สงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาและ พ.ร.บ.
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยใน ศพด.และ
ครูผูดูแลเด็ก ท้ัง ๓ แหง
จํานวน ๑๒๐ คน 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สนับสนุน
คาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

614,170.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาตามท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีตําบล 
ภูหลวงท้ังหมด จํานวน 1 
ปการศึกษา 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สรางภมูิคุมกัน
ทางสังคมให
เด็กและ
เยาวชนองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน (โตไป
ไมโกง) 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงให
เดก็และเยาวชนเปนคนดมีี
คุณธรรม จรยิธรรม มีความ
ซื่อสัตย 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเดก็และเยาวชน ไม
ยอรับพฤติกรรมทุจรติ 
คอรรัปช่ันและการโรงทุก
รูปแบบ 3. เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก
และเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพรอมท่ีจะสละประโยชน
สวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

เดก็และเยาวชนตาํบลภู
หลวง 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

เขาคายพุทธ
บุตร (เยาวชนดี 
ศรีภูหลวง) 

15,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจ
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 2. เพ่ือใหเด็ก
และเยาวชนประพฤตปิฏบัิตติน
เปนคนดีตามหลักไตรสิชา คือ
เปนผูมีศลี สมาธิ ปญญา เปน
แบบอยางท่ีดีในสังคม 3. เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาให
อยูรวมกันอยางสงบสุขและ
เหมาะสม 4. เพ่ือปลูกฝง
คานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดี
งาน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจรติ มีความรับผดิชอบ ตอ
ตนเองและสังคม และ
ประเทศชาติบานเมือง 

เด็กและเยาวชนท่ีอยูใน
เขตตาํบลภหูลวง 
จํานวน 100 คน 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สงเสริม
ภาษาตางประเ
ทศใหกับเด็ก
และเยาชนใน
เขตตาํบลภู
หลวง 
 
 

10,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สามารถใชภาษาตางอังกฤษ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

เด็กช้ันประถมศึกษา
ปลายท่ีอยูในเขตตําบล
ภูหลวง จํานวน 100 
คน 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สงเสริมการ
เรียนรูอาเซียน
สูชุมชน 

10,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหผูนําชุมชน ส.อบต. กลุม
สตร ีอสม และประชาชนตําบล
ภูหลวงไดรับความรูและเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ส.อบต. กลุมสตรี อสม 
และประชาชนตําบลภู
หลวง จํานวน 100 คน 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ สงเสรมิใหเด็ก 
เยาวชน มีความรัก สามัคคี 
และมีพัฒนาการการเรียนรู
สมวัย 

จัดกิจกรรม หรือรวมจัด
กิจกรรมหรือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแหงชาติประจําป 
ปละ ๑ ครั้ง 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงานสืบสาน
ประเพณลีอย
กระทง
ประจําป 

8,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน และอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ให
คงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณลีอยกระทงป
ละ 1 ครั้ง 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงาน
สงกรานตวัน
ผูสูงอายุ
ประจําป 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป
และเพ่ือแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมตาม
โครงการจดังานวัน
สงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ ประจําป ปละ 
๑ ครั้ง 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

รวมจัดงาน
เทศกาลผาไหม
ปกธงชัยและ
ของดเีมอืงโครง
ราช 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ประชาสัมพันธความสําคญั
กระบวนการผลติและความ
งดงามของผาไหม อ.ปกธงชัยให
เปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป -เสริมสราง
ความสามัคคีของ อปท.ในเขต 
อ.ปกธงชัย ในลักษณะเครือขาย 

จัดงานเทศกาลไหมไทย
ท่ีโคราชปละ ๑ ครั้ง 
เปนเวลา ๗ วัน 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานฉลองวัน
แหงชัยชนะ
ทาวสุรนารีและ
งานกาชาด
อําเภอปกธงชัย 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญู
รูคุณและรําลึกถึงวีรกรรมอัน
กลาหาญของทาวสรุนาร ี

จัดนิทรรศการ ปละ 1 
ครั้ง 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดทําทะเบียน
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

5,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือรวบรวมขอมลูภมูปิญญา
ทองถ่ิน แหลงเรียนรูในทองถ่ิน
ยกยองเชิดชูเกียรตผิูถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกอนุชน
รุนหลังไดเรียนรูและอนุรักษให
คงอยูสืบไป 

ออกสํารวจจัดทําทะเบียนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ปละ 1 ครั้ง 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงาน
ประเพณีแห
เทียน
เขาพรรษา 
ประจําป 

31,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน และอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ให
คงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมแหงเทียนเขาพรรษา
ปละ 1 ครั้ง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

บริการ
การแพทย
ฉุกเฉินตําบล    
ภูหลวง 

300,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนท่ีเจ็บปวย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ
ไดรับบริการแพทยฉุกเฉินท่ีมี
มาตรฐาน 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ 
อบต.จํานวน 1 ชุด 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

โครงการ
รณรงคฉีด
วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิด
สุนัขและแมว 

20,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปองกันและระงับการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

สนัุขและแมวในเขตตาํบลภู
หลวงไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและยาคุมกําเนิด 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบานตาม
แนวทางการ
ดําเนิน
โครงการ
พระราชดาํริ
ดาน
สาธารณสุข 

200,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เเพ่ืออุดหนุนเงินคาใชจาย
สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อส
ม. ใหแกคณะกรรมการหมูบาน 

อุดหนุนเงินคาใชจายสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน อสม. ใหคณะกรรมการ 
หมูละ 20,000 บาทจํานวน 
10 หมู เพ่ือดําเนินโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูละ 3 โครงการ 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพถวน
หนา 

130,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน
การประกันสุขภาพแก
ประชาชนอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาจํานวน1 
กองทุนปละ 1 ครั้ง 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

49 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ การบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ
พนักงาน
ลูกจางสมาชิก
สภา อบต. 
และผูนําชุมชน 

72,500.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและสมาชิกสภา 
อบต.และผูนําชุมชน 

จัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลลูกจาง
และสมาชิกสภา อบต.และผูนํา
ปละ 1 ครั้ง 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดเก็บภาษี
อากรเคลื่อนท่ี 

4,000.00 สํานัก/กองคลัง อํานวยความสะดวกในการรับชําระ
ภาษีจากประชาชน 

ประชาชนท่ีมีทรัพยสินในเขต 
ตําบลภูหลวง จํานวน 838 
ราย 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ฝกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
และพนักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบล 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจรติ 2. 
เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 3. เพ่ือ
สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการประพฤตปิฏบัิตติามประมวล
จรยิธรรม 4. เพ่ือสรางจติสํานึก
และความตระหนักท่ีจะไมกระทํา
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 4. เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลการสามารถ
นําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใช
ในการทํางานใหกับองคกรไดอยาง
มีประสิทธ์ิภาพ 

ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง ไดรบัการ
อบรมไมนอยกวา 1 ครั้ง 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

การจัดการ
เลือกตั้งของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินตามท่ี
กฎหมาย
กําหนด 

320,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองทองถ่ินตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสา
ภาองคการบริหารสวนตําบล
และนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อันไดแก คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คาใชจายในการ
ประชาสมัพันธและ 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

      รณรงคให ประชาชนทราบถึงสิทธิ
หนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ประชาสมัพันธ
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
(อบต.สัญจร) 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ดานตางๆของ อบต.ภูหลวง 
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือจัดใหมีการ
ประชุมประชาคมในระดบั
หมูบานและระดับตําบลเพ่ือ
รับฟงปญหาและความ
ตองการของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล ภูหลวง 

ประชาสมัพันธการปฏิบัติงานดาน
ตางๆของ อบต.ใหประชาชนไดรับ
ทราบปละ 1 ครั้ง 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

โครงการ
ฝกอบรมไฟปา
และหมอกควัน 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหความรูแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต. ผูนําชุมชน
ในตําบล ภูหลวง 

ฝกอบรมปองกันและควบคุมไฟปา
แกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ผูนําชุมชนในตําบล ภหูลวง จํานวน 
1 ครั้ง ตอป 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เกษตรอินทรีย 

เพาะชํากลาไม
ประจําตําบลภู
หลวง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

1. เพ่ือใหเปนแหลงเพาะชํา 
อนุบาล รวบรวมและแจกจาย
กลาไมของตําบลภหูลวง 2. 
เพ่ือสนับสนุนการปลูกปาและ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวภายใน
ชุมชนท่ีสอดคลองกับ ความ
ตองการของ ราษฎร 3. 
เพ่ือใหเปนศูนยเรยีนรูและ
ถายทอดการเพาะขยายพันธุ
ไม ท้ังพันธุไมปาและไม
เศรษฐกิจในการขยายโอกาส
และสรางรายไดใหแกชุมชน 

เพาะชํากลาไม (ไมปา ไมเศรษฐกิจ 
ไมผล ตามความตองการของ
ชุมชน) จํานวนเรือนละ 10,000 
กลา 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กอสรางเตาเผา
ขยะชุมชน 

109,800.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหมีการบริหารจดัการ
ขยะ 

กอสรางเตาเผาขยะ 
จํานวน 1 แหง 
บริเวณเขตท่ีทําการ 
อบต. ภูหลวง คาพิกัด
N1615291E823
094 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการ
ปลูกหญาแฝก
ตามแนวทาง
พระราชดาํร ิ

15,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปองกันการชะลาง
และพังทลายของหนาดิน
บริเวณคลองหินดาด 

ปลูกหญาแฝกบรเิวณ
คลองหินดาด หมูท่ี 
3, 4,8 ระยะทาง หมู
ละ2 กิโลเมตรท้ังสอง
ฝงคลอง 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการคัด
แยกขยะใน
ชุมชน 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในครัวเรือน 

จัดอบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะ การ
จัดทําจําหนายขยะแก
ประชาชนตําบลภู
หลวงตัวแทนหมูบาน
ละ 5 คน จํานวน 1 
ครั้ง 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการ
ปลูกปาชุมชน
ตําบลภูหลวง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเปนการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต ิสมเดจ็พระ
นางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ือง
ในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล 

ปลูกปาในพ้ืนท่ีปา
ชุมชนในตําบลภูหลวง 
ปละ 1 ครั้ง 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ดูแลตน      
มเหสักดิ์สัก
สยามมินทร 

10,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมตน
มเหสักข ?สักสยามินทร 
เพ่ือเปนแปลงเรยีนรูใน
ตําบล เพ่ือใหแปลง
มเหสักข ?สักสยามินทร 
เจรญิเตบิโตไดด ี

เชิงปริมาณ ดูแล
รักษาตนมเหสักข?
สักสยามินทร พ้ืนท่ี 
11 ไร จํานวน 
1,100 ตน ให
เจรญิเตบิโต เชิง
คุณภาพ ตนมเหสักข?
สักสยามินทรจํานวน 
1,100 ตน มีการ
เจรญิเตบิโตตามอาย ุ
และมีการรอดตายสูง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จัดทํา
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถ่ินตําบลภู
หลวงโดย
องคการบริหาร
สวนตําบล      
ภูหลวง 

40,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมลู
ทรัพยากรทองถ่ิน ท้ัง
ขอมูลทางกายภาพ 
ชีวภาพ และวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาของตําบล ภู
หลวง 2. เพ่ือเปน
ศูนยกลางขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินท่ีสามารถคนหาได
งายและสะดวกรวดเร็ว 

ขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีปกปก 
และขอมลูทรัพยากร
ทองถ่ินในหมูบาน 
จํานวน 10 หมูบาน 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 
อบต.ภูหลวง ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

ยทุธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทัง้หมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 14 4,376,000.00 - -     

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 9 9,898,400.00 6 9,567,000.00 5 9,378,450.00 5 9,378,450.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 68 50,168,600.00 21 3,045,200.00 15 3,043,550.00 15 3,043,550.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 12 620,000.00 5 80,000.00 2 29,000.00 2 29,000.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

20 4,290,000.00 15 3,321,121.00 6 3,036,725.66 6 3,036,725.66 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

9 1,050,000.00 4 650,000.00 3 598,157.50 3 598,157.50 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ 
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

12 1,064,000.00 6 431,500.00 4 403,592.00 4 403,592.00 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 6 300,000.00 1 20,000.00     

9.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8 470,000.00 6 214,800.00 1 18,550.00 1 18,550.00 

10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลง
ทองเท่ียว 

2 2,600,000.00 - -     

รวม 160 74,837,000.00 64 17,329,621.00 36 16,508,025.16 36 16,508,025.16 
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ตอนท่ี 4 รายงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมารป 2565 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ภูหลวง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
7,454,600.00 7,454,600.00 7,454,600.00 0.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพความพิการ 
2,058,400.00 1,882,400.00 1,882,400.00 176,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
24,000.00 11,500.00 11,500.00 12,500.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
พาดไพบูลย) บานโนน
แดง หมูท่ี 1 

93,100.00 93,000.00 93,000.00 100.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย 
(ปใหม) 

15,000.00 14,600.00 14,600.00 400.00 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย            
(สงกรานต ) 

15,000.00 14,800.00 14,800.00 200.00 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการฝกอบรมรณรงค
ขับข่ีปลอดภัย 

12,000.00 11,650.00 11,650.00 350.00 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบานนางเสนห
ไปแยกประปา บานหลุม
เงิน หมูท่ี 5 

51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางบานผูชวยลุน บาน
หนองหวา หมูท่ี 8 

146,600.00 146,000.00 146,000.00 600.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายประปาหมูบาน
โนนแดง หมูท่ี 1 

274,000.00 274,000.00 274,000.00 0.00 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก ซอยทรัพย
เจริญ หมูท่ี 2 ถึงคุม
โนนดู หมูท่ี 9 

496,700.00 496,700.00 496,700.00 0.00 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายหนองเตาหาย 
บานหนองกระทุม หมูท่ี 3 

250,400.00 250,400.00 250,400.00 0.00 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกซอยขางหมวด
การทาง บานหลุมเงิน หมู
ท่ี 5 

299,000.00 299,000.00 299,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซีล สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 304-
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั 
บานหนองกก หมูท่ี 7 

353,500.00 353,500.00 353,500.00 0.00 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซลี ซอยทรพัย
สาธารณะ(ศาลากลางบาน) 
บานหนองหวา หมูท่ี 8 

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยคุม 2 หรรษาโนน
สวรรคถึงปาชาเกา บาน
หนองนกเขียน หมูท่ี 10 

498,400.00 498,400.00 498,400.00 0.00 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยปญญาพาเพลิน 
บานหนองกระทุม หมูท่ี 3 

49,700.00 49,700.00 49,700.00 0.00 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก สายกลาง
หมูบานถึงคุมโนนดู บาน
หวยแกว หมูท่ี 9 

122,800.00 122,800.00 122,800.00 0.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการ
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
อาชีพของกลุมสตรี
แมบานตําบลภู
หลวง 

15,000.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนหมูบาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

วัสดุงานบานงาน
ครัว 

922,651.00 897,661.66 897,661.66 24,989.34 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

1,665,300.00 1,542,891.00 1,542,891.00 122,409.00 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการเรียนรู
นอกสถานท่ีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯสงักัด อบต.ภู
หลวง 

30,000.00 23,300.00 23,300.00 6,700.00 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

614,170.00 534,885.00 534,885.00 79,285.00 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการจดังาน
สบืสานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําป 2565 

8,000.00 7,188.00 7,188.00 812.00 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 
ประจําป 2565 

31,000.00 30,800.00 30,800.00 200.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

300,000.00 298,157.50 298,157.50 1,842.50 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

เงินอุดหนุนองคกร
ประชาชน 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

รายจายตามขอ
ผูกพัน 

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

32. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
พนักงาน ลูกจาง 
สมาชิกสภา อบต. 
และผูนําชุมชน 

72,500.00 72,500.00 72,500.00 0.00 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี 

4,000.00 3,830.00 3,830.00 170.00 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรม
ฝกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบล 

10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมอืงและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

คาใชจายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 

320,000.00 317,412.00 317,412.00 2,588.00 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม
การปลูกปาชุมชน
ตําบลภูหลวง 

20,000.00 18,550.00 18,550.00 1,450.00 
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 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

ตอนท่ี 5  การเบิกจายงบประมาณป 2565 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงนํ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

9,378,450.00 48.66 0.00 0.00 9,378,450.00 48.66 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

280,050.00 1.45 2,763,500.00 14.34 3,043,550.00 15.79 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

29,000.00 0.15 0.00 0.00 29,000.00 0.15 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

3,036,725.66 15.76 0.00 0.00 3,036,725.66 15.76 

6. ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

598,157.50 3.10 0.00 0.00 598,157.50 3.10 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

403,592.00 2.09 0.00 0.00 403,592.00 2.09 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เกษตรอินทรีย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

18,550.00 0.10 0.00 0.00 18,550.00 0.10 

10.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 16,508,025.16 85.66 2,763,500.00 14.34 19,271,525.16 100.00 
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ตอนท่ี 6  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2565 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ  

งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

1 ซ อ ม ส ร า ง ถ น น แ อ ส ฟ ล ท ติ ก  
คอนกรีต จากสายบานหนองหวา 
ถึงสายบานหนองนกเขียน หมูท่ี 8 
- 10 ตําบลภูหลวง กวาง 6 เมตร 
ยาว 3,755 เมตร หนา 0.05 
เมตร  หรื อ มี พ้ื น ท่ี ไม น อยกว า 
22,530 ตารางเมตร องคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง อําเภอ   
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   8,442,000.00 8,440,000.00 

2 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีต สายดงกระทิง หมู ท่ี 2 
ตําบลภูหลวง ชวงท่ี 1 ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวม ไมนอยกวา 5,900 
ตารางเมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0 .04 เมตร  หรือ มี พ้ืน ท่ี
กอสร า งรวมไมนอยกว า  960 
ตารางเมตร 

   3,894,000.00 2,520,000.00 

รวม 12,336,000.00 10,960,000.00 
 

 
ตอนท่ี 7  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ปญหาดานทรัพยากร 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาหาป 2565 โดยดําเนินการตามโครงการตางๆ ปญหาดานทรัพยากร      
ท่ีพบเก่ียวกับการดําเนินการคือ  
 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป ท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินโครงการไดเอง  จึงตอง
เสนอของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน อบจ.นครราชสีมา เปนตน  แตเนื่องจาก
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เปนงบประมาณของหนวยงานอ่ืนซ่ึงดุลพินิจในการดําเนินโครงการก็ข้ึนอยูกับหนวยงานเจาของงบประมาณ จึงเปน
ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  
 
ปญหาดานขอมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 จากการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป มักพบปญหาเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ี
กําหนด ซ่ึงกฎหมายระเบยีบ หลักเกณฑและหนังสือสั่งการ ของทองถ่ินมีเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินโครงการมี
ความสุมเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในขอกฎหมายท่ีแตกตางกัน เชน 
ภารกิจถายโอน ท่ีตองศึกษาทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีทองถ่ินไดรับการถายโอนลงมา แต
ทองถ่ินขาดความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงตองศึกษากฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี  เปนตน 
  
ปญหาดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปญหาโรคระบาดติดตอรายแรง (โควิด – 19) ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดี และสงผลกระทบโดยท่ัว
กัน จึงไมสามารถดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับมวลชน การรวมกลุมหรือรวมตัวกันได  จึงสงผลให ไมสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได แมวาจะไดรับการอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการแลว ก็ไมสามารถ
ดําเนินโครงการกิจกรรมดังกลาวได   

 
แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 
ตอนท่ี 1 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการท่ี
ไดปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 14 0 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 9 5 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 68 15 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 12 2 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 6 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 9 3 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 12 4 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 6 0 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 1 

๑๐.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 2  

รวม 160 36 
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ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 21/70.0 9/30.0 - 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 15/50.0 15/50.0 - 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21/70.0 9/30.0 - 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 16/53.33 14/46.67 - 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11/36.67 19/63.33 - 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 11/36.67 19/63.33 - 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

17/56.67 13/43.33 - 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 16/53.33 14/46.67 - 
ภาพรวม 21/70.00 9/30.00 - 

2.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  ไดผลดังนี้ 

1.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 57 

 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       (10) (9) 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       (10) (9) 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) (8) 
 3.4 วิสัยทัศน       (5) (5) 
 3.5 กลยุทธ        (5) (5) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       (5) (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       (5) (5) 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       (5) (5) 

รวมคะแนน 100 97 
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1.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

1 .  ข อ มู ล ส ภ า พ
ท่ั ว ไ ป แ ล ะ ข อ มู ล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวง
อายแุละจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2) (2) 

(4 ) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง         
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ      
ปศุสตัว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) 

(2) (2) 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7)  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(3) (3) 

 
/ประเดน็… 

 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

63 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

2 .  กา ร วิ เ ค ร า ะห
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) (3) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) (3) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(3) (3) 

(6)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงาน  ไดแก   S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)        
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ 60 60 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และThailand 4.0 

(10) (9) 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10) (9) 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) (8) 

3.4 วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(5) (5) 

3.5 กลยทุธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) (5) 

3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยทุธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 
 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) (5) 

 รวมคะแนน 100 97 
 

 

 

/4. แนวทาง… 
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1.3 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินหาป   

ประกอบดวย 

1.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา        10 คะแนน 
1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 คะแนน 
1.3  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 คะแนน 
1.4  ยุทธศาสตรและแผนงาน        10 คะแนน 
1.5  โครงการพัฒนา         60 คะแนน 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ    5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง 

งบประมาณไดถูกตอง       5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับท่ี 12     5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0     5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด    5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ    5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตโครงการ)  5 คะแนน 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       5 คะแนน 

(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค    5 คะแนน 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 

 

 

/5. การพิจารณา… 
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1.4 การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาหาป ประกอบดวย 
    

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10 9 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10 9 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 58 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  5 5 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      แหงชาติ   
5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

      ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 4 
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4 
 รวมคะแนน 100 95 

 

 

 

 

 

/6. การพิจารณา… 
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1.5 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินหาปของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการ
พัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองส วนท องถ่ิ น (ใช การวิ เคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ยนแปลงท่ี มีผลตอการพัฒนา อย างนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 10 

2 .  การประเ มินผลการนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

10 
 

5 

9 
 
5 

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 

3.  การประเ มินผลการนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคณุภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชน
หรื อ ไม และ เป น ไปตาม อํานาจหน า ท่ีหรื อ ไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
ห รื อ ไ ม  ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบั ติราชการ ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

9 
 
5 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 5 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
4.แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

10 
5 

10 
5 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน    (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

58 
(5) 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
 

(5) (5) 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

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

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 
เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชงิเปรยีบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสขุ วฒันธรรม ฯลฯ 
 

(5) (5) 

/ประเด็น.. 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

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

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 
เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสขุ วฒันธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใต พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล อ ง กับ เป าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ  มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมตํ่ากวารอยละหาของการนําไปต้ังงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรปูแบบอ่ืน ๆ 

(5) (5) 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล อง กับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการ กําหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) (5) 

 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล อง กับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการ กําหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) (4) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3 )  ร ะบุ สิ่ ง ท่ี ต อ งกา ร ดํ า เนิ น ง านอย า งชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุ
เปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(5) (4) 

 รวมคะแนน 100 95 
 
2.4 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และแก ไขเ พ่ิมเ ติม (ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของ ขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 25561 
 (2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2562  เรื่องซักซอมแนว
ทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาหาป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  สามารถนํามาสรุปเปนแตละดานได ดังนี้ 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง        
เปนดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 20 100 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 100 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 57 95 

 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       (10) (9) 90 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       (10) (9) 90 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) (8) 80 
 3.4 วิสัยทัศน       (5) (5) 100 
 3.5 กลยุทธ        (5) (5) 100 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       (5) (5) 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       (5) (5) 100 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       (5) (5) 100 

รวมคะแนน 100 97 97 

 
 1. พบวาประเด็น การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 
100 ของคะแนน และคิดเปนรอยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
 ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา จุดแข็ง 
จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต การดําเนินงานของ
องคการหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายใน
และสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การวิเคราะห สภาพการณ (Situation 
Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และ
วิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและ ภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป ความสามารถภายใน
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ท่ีถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

2. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
ภูหลวง ในแตละประเด็นดังนี้การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมินผล 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ั ว ไ ป แ ล ะ
ขอมูลพ้ืนฐาน
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองส วน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับ
จาํนวนประชากร และชวงอายแุละจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2)  

(3)  ขอ มูล เ ก่ียว กับสภาพทางสั งคม เชน  การ ศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ  

(2) (2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสงการไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) (2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ 

(2) (2)  

(7)  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) (2)  

       
 

       
 

/ประเดน็… 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมินผล 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) (3)  

2.การ วิ เคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยทุธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบงัคับใช ผลของการบงัคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(3) (3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน 

(3) (3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 
เปนตน 

(3) (3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมี
ผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) (3)  

(6)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน  ไดแก   
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3)  

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมินผล 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตร
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 60 
(10) 

60 
(9) 

 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand 4.0 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 

(10) (8)  

3.4 วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(5) (5)  

3.5 กลยทุธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) (5)  

3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยทุธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) (5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) (5)  

 

 

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมินผล 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค  ตัวชี้ วัด คาเปาหมาย กลยุทธ  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) (5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) (5)  

 รวมคะแนน 100 97  
 
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ 
  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงพบวาประเด็น ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสขุ  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน 
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ ขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ  และการประชุมประชาคมทองถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนน  
และคิดเปนรอยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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3.2  ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาหาป ประกอบดวย 
1. สรปุผลการใหคะแนนโครงการขององคการบรหิารสวนตําบลภหูลวง เปนดังนี้    

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10 9 90 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10 9 90 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 58 96.67 
 5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ 5 5 100 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  5 5 100 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 100 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
      สังคมแหงชาติ   

5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 100 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

      ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 100 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 4 80 
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4 80 
 รวมคะแนน 100 95 95.00 

 

1. พบวาประเด็น การสรุปสถานการณการพัฒนา  ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอย 
ละ 100  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 4.75  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 

ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ 
โครงการ  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง  โครงการมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
จงัหวดั โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทํา
โครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 
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  2. พบวาประเด็น  การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ได
คะแนนต่ําสุด 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 3.80 ของ
คะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   เปนเชนนัน้/เหตผุล เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ บางโครงการกําหนดตัวชี้วัดและวัตถุประสงคไมตรงตามท่ีกําหนดไวในแผน  
  3. พบวา ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค จากจํานวนโครงการท้ังหมด 120 
โครงการ ไดคะแนน  4 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 3.80 
ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด  
     เปนเชนนัน้/เหตผุล เนื่องจากการกําหนด ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีกําหนด
ไวในแผนพัฒนา  บางโครงการยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงค และไมตรงตามท่ีกําหนดไวในแผน วตัถุประสงคชัดเจน 
(clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
3.3 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ตอผลการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ดวยสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต

ตําบลภูหลวง ท่ีมีตอการดําเนินงานในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานในปตอ ไป สํานักงานปลัด จึงจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงสุม

สํารวจจากประชาชนในเขตตําบลภูหลวง จํานวน 10 หมูบาน ๆ  ละ 10 คน  โดยมีวิธีการและข้ันตอนในการ

ประเมินผล ดังนี้ 

ข้ันตอนการประเมินผล 

 การประเมินสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลภูหลวง  ท่ีมีตอการดําเนินงานในภาพรวม  

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประเมินผลจากการสํารวจขอมูลดังกลาว  จึงดําเนินการกําหนด

เนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้  เปนการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลภหูลวงในภาพรวม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีขอบเขตการประเมิน คือ 

1.1 ขอบเขตดานเนือ้หา  ประเมินผล ดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม การประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบ การรายงานผลการดําเนินงาน ฯลฯ  เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาในปตอไป 

1.2   ขอบเขตดานประชากร  ประชาชนในเขตตําบลภูหลวง จํานวน 10 หมูบาน ๆ ละ 10 คน 

1.3   ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  จัดเก็บขอมูลผูท่ีเขารวมโครงการฯ 
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2. แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ไดทําการศึกษามาจาก 1 แหลง คือ 

2.1  ขอมูลปฐมภูมิ  เปนการใชเครื่องมือในรูปแบบสอบถาม  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงได

ดําเนินการทอดแบบสอบถามใหกับประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ  

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแก  ประชาชนในเขตตําบลภูหลวง จํานวน 10 หมูบาน ๆ ละ 10 คน 

กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนในเขตตําบลภูหลวง จํานวน 10 หมูบาน ๆ ละ 10 คน  รวม 100 คน  

สามารถเก็บแบบสอบถามได จํานวน  80 คน  คดิเปน 80% 

4. เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินครั้งนี้มี 1 ประเภท ไดแก 

4.1  แบบสอบถามประเมินผลดานความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการฯโดยการสุมตัวอยางและทอด

แบบสอบถามแกประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูจัดทําเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1 ดําเนินการออกแบบสอบถามและเก็บขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพ่ือประกอบการ

ประมวลผลขอมูลและรายงานตอไป 

6. การประมวลผลขอมูล 

การประมวลผลสําหรับการประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ 

สําหรับคําถามปลายปดใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลขอมูล โดยการแจกแจงความถ่ีของทุกตัวแปร 

แลวคํานวณคารอยละ และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 

7. การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือไดขอมูลตามท่ีตองการแลว ข้ันตอนตอไปจะดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

7.1 วิเคราะหขอมูลดานความการเปดโอกาสใหมีสวนรวม การประชาสัมพันธ การรายงานผลการดําเนินงาน 

ตาง ๆ ฯลฯ  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ แลวหารอยละแตละรายการแลวนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชตารางและการบรรยาย 

7.2  หาคารอยละเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ แบบสอบถามประเมินขอมูลจาก  
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8. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากการประมวลผลแบบประเมินความพึงพอใจ  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

แบบสอบถามประเมินผลตอผลการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตอนท่ี  1  แบบสอบถามประเมินผลดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 13 (43.33) 
 หญิง 17 (56.67) 
อายุ ต่ํากวา  20  ป 0 (0.00) 
 20 - 30 ป 0 (0.00) 
 31 – 40 ป 4 (13.33) 
 41 – 50 ป 11 (36.67)  
 51 – 60 ป 10 (33.33) 
 มากกวา 60 ป 5 (16.67) 
การศึกษา ประถมศึกษา 3 (10.00) 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 19 (63.33) 
 อนุปริญญา หรือเทียบเทา 3 (10.00) 
 ปริญญาตรี 4 (13.33) 
 สูงกวาปริญญาตรี 1 (3.33) 
 อ่ืนๆ   - (0.00) 
อาชีพหลัก รับราชการ 5 (16.67) 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - (0.00) 
 คาขาย ธุรกิจสวนตัว 4 (13.33) 
 รับจาง 5 (16.67) 
 นักเรียนนักศึกษา - (0.00) 
 เกษตรกร 16 (53.33) 
 อ่ืน ๆ  - (0.00) 

 

อภิปรายผล 

 ประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ  อัตราสวนใกลเคียงกัน คิดเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  53.33   คิดเปนเพศ

หญิง  คิดเปนรอยละ  56.67   สวนใหญชวงอาย ุ41 - 50  ป  คิดเปนรอยละ  36.67  การศึกษาระดับสวนใหญ

อยูระดับระดับมัธยม  คิดเปนรอยละ 63.33  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 13.33  และประกอบ

อาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  53.335  รองลงมาคือ รับจางและรบัราชการ ในระดับท่ีเทากัน คิด

เปนรอยละ 16.67 เทากันตามลําดับ   
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามประเมินผลดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม 

ตารางท่ี 2  ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม  
 

ประเด็นคําถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.75 3.75 - 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

6.25 6.25 - 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.75 3.75 - 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

6.666 5.83 - 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/
กิจกรรม 

4.584 7.92 - 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.584 7.92 - 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

7.084 5.42 - 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการกิจกรรม 6.666 5.83 - 

ภาพรวม 53.33 46.67 0.00 
อภิปรายผล 

 ประชาชนท่ีเปนกลุมสํารวจ  มีความพึงพอใจ อยูในระดับ พอใจมาก คิดเปน  53.33%   พอใจ คิดเปน 

46.67% และ ไมพอใจ คิดเปน 0.00%   โดยมีระดับความพอใจมาก สูงสุดเทากัน จาก ขอ 1. มีการเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และ ขอ 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม ในระดับเทากัน คิดเปน 8.75%  และมีระดับพอใจ สูงสุดเทากัน จากขอ 5. การเปดโอกาสใหประชาชน

ตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม และขอ 6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ในระดับเทากัน 

คิดเปน 7.92% 

แผนภูมิแสดงผลการสาํรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต.ภูหลวง 
 

 

พอใจมาก 
53.33% 

พอใจ, 
46.67% 

ไมพอใจ, 
0.00% 
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1. ดานแหลงนํ้า 
9% 

2. ดานสังคม 
6% 

3. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
42% 

4. ดานเศรษฐกิจ 
7% 

5. ดานการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

12% 

6. ดาน
สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

6% 

7. ดานการเมือง
และการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ี
ดี 

8% 

8. ดาน
เกษตร
อินทรีย 
4% 

9. ดาน
ทรพัยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

5% 

10. ดาน
แหลง

ทองเท่ียว 
1% 

แผนภมูแิสดงโครงการทีป่รากฎในแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2565 

 
3.4 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน   เชน การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟง
ปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน พ.ศ.2562 และปรบัปรงุแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับ
ความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 
3.5 สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 3.5.1. ดานความสําเร็จในการดําเนินการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรโดยกําหนดโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาหาป แยกเปนรายยุทธศาสตร สามารถแสดงสัดสวน
เปรยีบเทียบไดดังนี้  
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จากแผนภูมิทําใหพบวา ยุทธศาสตรท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

คิดเปนรอยละ 42  ลําดับท่ีสองคือ ยุทธศาสตรดานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คิดเปนรอยละ 12  
และ ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี คิดเปนรอยละ 8 และ และ
ยุทธศาสตรอ่ืนๆ ตามลําดับท่ีปรากฏในแผนภูมิ โดยยุทธศาสตรท่ีมีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาหาปนอยท่ีสุดไดแก
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 1 
 

 
จากการนําโครงการตางๆ มาบรรจุไวในแผนพัฒนาหาป สามารถดําเนินการไดหลายวิธีไดแก การเสนอจากท่ี

ประชุมประชาคม ซ่ึงมาจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จากแผนพัฒนาหมูบาน และจากการเสนอของ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงและหนวยงานภายนอก และมาจากนโยบายของ
ผูบริหาร โดยผานการพิจารณาจากหลายฝาย เริ่มต้ังแตการยกรางแผนยุทธศาสตรการและแผนพัฒนาหาป โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมและนําเสนอรางแผนตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
เปนคณะกรรมการชุดกลั่นกรองและจัดทําลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการตางๆ จากนั้นนําเสนอตอคณะ
ผูบริหารและผูบริหารนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาเห็นชอบ แลวจึงประกาศใชแผนดังกลาว   
 โดยสถิติตามกราฟดังกลาว โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานจะมีจํานวนโครงการท่ีสูงกวายุทธศาสตรดานอ่ืนๆ 
ซ่ึงงบประมาณตามโครงการในยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวมีความเหลื่อมล้ํากับงบประมาณท่ีไดรับคอนขาง
สูง และสามารถดําเนินการไดนอยเม่ือเทียบกับจํานวนโครงการท่ีไดกําหนด 
 

3.5.2 ดานความสําเรจ็ในการดาํเนนิการตามแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2565 
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งบประมาณทีก่าํหนดในแผน งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัต ิ งบประมาณทีด่าํเนินการจริง 

74,837,000.00 

17,329,621.00 16,508,025.16 

แผนภมูแิสดงงบประมาณเปรียบเทยีบ 

งบประมาณท่ีกําหนดในแผน งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิ งบประมาณท่ีดําเนินการจรงิ 
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สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1. ดานการตั้งงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได
ดําเนินการติดตามะประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ท้ัง 10 ยุทธศาสตร 
ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  (พ.ศ. 2561 – 2565)  รวมโครงการท่ี
บรรจใุนแผนพัฒนาฯ 5 ป  พ.ศ. 2565 จํานวน 160 โครงการ งบประมาณตามแผน 74,837,000.00บาท และ
นํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 52 โครงการ เปนงบประมาณ  
14,335,521.00 บาท และ อนุมัติงบประมาณเงินสะสมดําเนินโครงการเพ่ิมเติม จํานวน 12 โครงการ เปน
งบประมาณ 2,994,100.00 บาท 

2.  ดานการเบิกจายงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในดานการเบิกจาย
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พบวา จากจํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 52 โครงการ  ดําเนินการสําเร็จ 26 โครงการ เปนงบประมาณ  14,241,225.16 
บาท  คิดเปนรอยละ 98.07  ของจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจายจริงท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 27.50 ของจํานวน
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป เฉพาะป 2564 และคิดเปนรอยละ 4.90 ของจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีมีใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  และเบิกจายเงินสะสมดําเนินโครงการเพ่ิมเติม จํานวน 10 โครงการ เปนงบประมาณ 
2,266,800 บาท คิดเปนรอยละ 15.42 ของจาํนวนงบประมาณท่ีเบกิจายจริงท้ังหมด โดยเบิกจายเงินงบประมาณ
จริงท้ังหมด จํานวน 2,994,100.00 บาท  คิดเปนรอยละ 98.68  ของจํานวนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ เปนเงิน
งบประมาณ 16,508,025.16 บาท   

3. ดานความพึงพอใจของประชาชน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท้ัง 10 ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  โดยผลจากการติดตามฯ พบวา ความพึงพอใจของประชา
ขนมากท่ีสุดเปนอันดับแรก พึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ 53.33  รองลงมาคือ พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 46.67 และ
ไมพอใจคิดเปนรอยละ 0.00 โดยมีระดับความพอใจมาก สูงสุดเทากัน จาก ขอ 1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และ ขอ 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ใน
ระดับเทากัน คิดเปน 8.75%  และมีระดับพอใจ สูงสุดเทากัน จากขอ 5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และขอ 6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ในระดับเทากัน คิดเปน 7.92% 
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ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีขอสังเกตจากการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ปญหาและอุปสรรค 
ปญหาดานทรัพยากร 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาหาป 2564 โดยดําเนินการตามโครงการตางๆ ปญหาดานทรัพยากร      
ท่ีพบเก่ียวกับการดําเนินการคือ  
 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป ท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินโครงการไดเอง  จึงตอง
เสนอของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อบจ.นครราชสีมา เปนตน  แตเนื่องจาก
เปนงบประมาณของหนวยงานอ่ืนซ่ึงดุลพินิจในการดําเนินโครงการก็ข้ึนอยูกับหนวยงานเจาของงบประมาณ จึงเปน
ปจจยัภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  
 
ปญหาดานขอมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 จากการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป มักพบปญหาเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ี
กําหนด ซ่ึงกฎหมายระเบยีบ หลักเกณฑและหนังสือสั่งการ ของทองถ่ินมีเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินโครงการมี
ความสุมเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในขอกฎหมายท่ีแตกตางกัน เชน 
ภารกิจถายโอน ท่ีตองศึกษาทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีทองถ่ินไดรับการถายโอนลงมา แต
ทองถ่ินขาดความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงตองศึกษากฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี  เปนตน 
  
ปญหาดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปญหาโรคระบาดติดตอรายแรง (โควิด – 19) ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดี และสงผลกระทบโดยท่ัว
กัน จึงไมสามารถดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับมวลชน การรวมกลุมหรือรวมตัวกันได  จึงสงผลให ไมสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได ในหวงระยเวลาไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 แมวาจะไดรับการอนุมัติ
งบประมาณสําหรับดําเนินโครงการแลว ก็ไมสามารถดําเนินโครงการกิจกรรมดังกลาวได   
 
4.2 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
    4.2.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีตองการ ผูบริหารและผูปฏิบัติทุกระดับควรให 
ความสําคัญและทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปญหา/อุปสรรค สะทอนไปสู
การบรรลุเปาหมายอยางจริงจัง 
      ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การจัดทําแผนทุกป และใหมีการ
บรรจุโครงการท่ีสอดคลองกับสถานการณ การคลังของทองถ่ิน และควรดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง 
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      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พิจารณาแลวเห็นวา 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทองถ่ินอยางแทจริงอยูท่ีการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวนในการรวมกันคิด รวมทํา รวมกัน
รับผิดชอบ โดยองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว และการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ ควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตอไป 
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    4.2.2 ประมวลภาพการปฏบัิตงิานโครงการกิจกรรมตางๆ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประมวลภาพการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมตางๆ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ภูหลวง ในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง  แบบท่ี 3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ภหูลวง ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 

2. อายุ  (1) ต่ํากวา 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) อ่ืนๆ 
 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4) รับจาง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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การติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  ไดผลดังนี้ 

 

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20  

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60  

 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       (10)  
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       (10)  
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10)  
 3.4 วิสัยทัศน       (5)  
 3.5 กลยุทธ        (5)  
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       (5)  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       (5)  
 3.8 แผนงาน       (5)  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       (5)  

รวมคะแนน 100  
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1.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

1 .  ข อ มู ล ส ภ า พ
ท่ั ว ไ ป แ ล ะ ข อ มู ล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวง
อายแุละจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4 ) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง         
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ      
ปศุสตัว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) 

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯและอ่ืนๆ 

(2)  

(7)  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(3)  

 
/ประเดน็… 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

2 .  กา ร วิ เ ค ร า ะห
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงาน  ไดแก   S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)        
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ 60  
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และThailand 4.0 

(10)  

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

(10)  

 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยทุธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยทุธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 
 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

 

 

/4. แนวทาง… 



ติดตามและประเมินผลแผน ป ๒๕๖๕  
 
 

100 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ประจาํป ๒๕๖๕ (วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕) 

1.3 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

ทองถ่ินหาป  ประกอบดวย 

1.6  การสรุปสถานการณการพัฒนา        10 คะแนน 
1.7  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 คะแนน 
1.8  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 คะแนน 
1.9  ยุทธศาสตรและแผนงาน        10 คะแนน 
1.10  โครงการพัฒนา         60 คะแนน 

(12) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(13) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ    5 คะแนน 
(14) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง 

งบประมาณไดถูกตอง       5 คะแนน 

(15) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   5 คะแนน 
(16) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับท่ี 12     5 คะแนน 

(17) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0     5 คะแนน 
(18) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด    5 คะแนน 
(19) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ    5 คะแนน 

(20) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตโครงการ)  5 คะแนน 
(21)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(22)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       5 คะแนน 

(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค    5 คะแนน 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 

 

 

/5. การพิจารณา… 
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1.4 การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาหาป ประกอบดวย 
    

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10  
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10  
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10  
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5  
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  5  
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5  
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      แหงชาติ   
5  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5  
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

      ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5  
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  
 รวมคะแนน 100  

 

 

 

 

 

/6. การพิจารณา… 
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1.5 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินหาปของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการ
พัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองส วนท องถ่ิ น (ใช การวิ เคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ยนแปลงท่ี มีผลตอการพัฒนา อย างนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2 .  การประเ มินผลการนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

10 
 

5 

 

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5  

3.  การประเ มินผลการนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคณุภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชน
หรื อ ไม และ เป น ไปตาม อํานาจหน า ท่ีหรื อ ไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
ห รื อ ไ ม  ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบั ติราชการ ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5  

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
4.แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

10 
5 

 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน    (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
 

(5)  

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

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

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 
เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชงิเปรยีบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสขุ วฒันธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

/ประเด็น.. 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

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

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 
เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสขุ วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  

 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใต พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล อ ง กับ เป าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ  มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมตํ่ากวารอยละหาของการนําไปต้ังงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรปูแบบอ่ืน ๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล อง กับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการ กําหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

 

/ประเด็น... 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล อง กับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการ กําหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3 )  ร ะบุ สิ่ ง ท่ี ต อ งกา ร ดํ า เนิ น ง านอย า งชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุ
เปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภหูลวง 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)            
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3)  ขอ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป 
   

  ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหาป พ.ศ. 
2561 – 2565  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ 

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาหาป 
(2561 – 2565)  ท้ังหมด 

โครงการตามแผนพัฒนาหาป 
เฉพาะป 2565 

โครงการท่ีดําเนินการไดจริง 
(โครงการ) 

จํานวนโครงการ 
(โครงการ) 

คารอยละ  จํานวนโครงการ 
(โครงการ) 

คารอยละ  จํานวนโครงการ 
(โครงการ) 

คารอยละ  

จํานวนโครงการ  (โครงการ) 702 100 160 22.79 36 22.50 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 261,032,354.00 100 74,837,000.00 28.67 16,508,025.16 28.67 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        ธันวาคม   พ.ศ.  2565 
 
 

 
(นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภหูลวง 
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