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ส่วนท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผล 

การตดิตาม(Monitoring) และ การประเมนิ (Evaluation) เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนัมี
จุดหมายไม่เหมอืนกนั แต่กระบวนการทัง้สองมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั และเมื่อน าแนวคดิและ
หลกัการตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชด้ว้ยกนัอย่างเหมาะสม จะ
ช่วยใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ ขา้ราชการ  พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ (อื่นๆถา้ม)ี 
สามารถก ากบัดแูล  ทบทวน  และพฒันางาน พฒันาทอ้งถิน่ตามแผนงาน  โครงการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพง  จงึเป็นการตดิตามผลทีใ่หค้วามส าคญั  ดงันี้ 

 ๑.ผลการปฏบิตังิานของผูร้บัผดิชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพือ่การพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพง  หรอืกจิกรรมต่างๆ ทีด่ าเนินการหรอืไม่ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ด้
ก าหนดไวห้รอืไม่ รวมทัง้งบประมาณในการด าเนินงาน 

 ๒.ผลการใชปั้จจยัหรอืทรพัยากรต่างๆ ในการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง 
ตรวจสอบดวู่า แผนงาน  โครงการเพือ่การพฒันาไดร้บัปัจจยัหรอืทรพัยากรทัง้ดา้นปรมิาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวห้รอืไม่อย่าง 

 ๓.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดวู่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่เพยีงใด มปัีญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ทัง้ในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพือ่
การพฒันาทอ้งถิน่ และขัน้ตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการ เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

 ๔. ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิแผนเป็นเครื่องมอืส าคญัในการทดสอบผลการ
ด าเนินงาน 

ตามภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง  ว่าด าเนินการไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้หรอืไม่ 
ท าใหท้ราบและก าหนดทศิทางการพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเกดิความชดัเจนทีจ่ะท าใหท้ราบถงึจุด
แขง็ (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค (threats) ของ
แผนพฒันาทอ้งถิน่  โครงการ  กจิกรรมต่างๆ ซึง่อาจเกดิจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ปลดั 
ผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าส านกั/ผูอ้ านวยการกอง บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง สภาพ
พืน้ทีแ่ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่น าไปสูก่ารปรบัปรุงแผนงาน โครงการพฒันาใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบั
สภาพพืน้ทีแ่ละสิง่แวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความพงึพอใจของประชาชน 
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 บทสรปุของควำมส ำคญักคื็อ ในการวางแผนการพฒันาในปีต่อๆ ไปเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิเ์ชงิ

คุณค่าในกจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมื่อพบจุดแขง็กต็อ้งเร่งรบีด าเนินการและจะตอ้งมคีวามสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่างๆ ทีเ่ป็นจุดแขง็และพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งให้
เกดิจุดแขง็นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคกจ็ะตอ้งตัง้รบัใหม้ัน่ รอโอกาสทีจ่ะด าเนินการและตัง้มัน่
อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและถดถอย
ปัญหาลงใหไ้ด ้ ด าเนินการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตัง้รบัใหม้ัน่เพือ่รอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมโีอกาสกจ็ะตอ้งใช้
พนัธมติรหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงใหเ้กดิประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผน  โครงการ  งานต่างๆ  พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรบีด าเนินการสิง่เหล่านี้จะถูกคน้พบเพือ่ใหเ้กดิ
การพฒันาโดยการตดิตามและประเมนิผลซึง่สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการพฒันาอย่างเขม้แขง็ละมคีวาม
ยัง่ยนื  เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ย่างดยีิง่ 

๒. วตัถปุระสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล 

 การตดิตามและการประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่มุ่งคน้หาแผนงาน  โครงการทีไ่ดด้ าเนินการ
ไปแลว้ว่าสิง่ใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน  โครงการ  หรอืศกึษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกดิปัญหาจากเรื่อง
ใด  จงึไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ด ้ ดงันี้ 

๑.เพือ่เป็นเครื่องมอืในการบรหิารราชการทอ้งถิน่  ซึง่จะช่วยตอบสนองภารกจิตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน  รวมทัง้ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้  มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๒.เพือ่ใหท้ราบความกา้วหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ สภาพผล 
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถิน่ตามภารกจิที่ไดก้ าหนดไว ้

๓.เพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบัเร่งรดั  ปรบัปรุง  แกไ้ข  ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ  การ
ยกเลกิโครงการทีไ่ม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง 

๔.เพือ่ทราบถงึสถานภาพการบรหิารการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง 

๕.เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ปลดั/รองปลดั  ผูบ้รหิารระดบัส านกั/กองทุนทุก
ระดบัทีจ่ะตอ้งผลกัดนัใหก้ารด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
บรรลุวตัถุประสงค ์ ใหเ้กดิประโยชน์กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  ประชาชนในต าบลหรอืสงัคม
สว่นรวมมากทีสุ่ด 

๖.เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการตามตวัชีว้ดัรอ้ยละความส าเรจ็ของปฏบิตังิานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๓. ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ้ ๒๙  ก าหนดว่า  
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  แผนพฒันาทอ้งถิน่  มอี านาจหน้าที ่ ดงันี้  (๑)  ก าหนด
แนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  (๒)  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา  (๓) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พรอ้ม
ทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน
สบิหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  (๔)  แต่งตัง้คระ
อนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 

๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  มจี านวน  ๑๑  คน  
ประกอบดว้ย 

  ๑)สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืก  จ านวน  ๓ คน 

  ๒)ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืก  จ านวน  ๒ คน 

  ๓)ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก  จ านวน  ๒ คน 

  ๔)หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเอง  จ านวน  ๒  คน  และผูท้รงคุณวุฒทิี่
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก  จ านวน  ๒  คน 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รบรหิารสว่นต าบล
โพนแพง  ตอ้งด าเนินการใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่บรรลุวตัถุประสงคต์าม
แผนพฒันาทอ้งถิน่  ดงันี้ 

๑.ประชุมเพือ่ก าหนดกรอบแนวทาง  และวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่โดยการก าหนดกรอบ  แนวทาง  วธิกีาร  และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โพนแพง 

๒.ด าเนินการตดิตามและประเมนิพฒันาทอ้งถิน่ตามกรอบแนวทาง  วธิกีาร และห่วง
เวลาทีก่ าหนด  โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลไดต้ลอดระยะเวลา 

๓.รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ด าเนินการต่อไป 
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๒. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพงไดก้ าหนดการแบ่งขัน้ตอนเพือ่เป็นการก าหนดแนวทางและวธิกีารส าหรบัการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  ดงันี้ 

๒.๑ การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการตดิตามและประเมนิผล  การตดิตาม
ยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่  จะเริม่การด าเนินการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูของ
โครงการทีจ่ะตดิตามว่ามวีตัถุประสงคห์ลกัอะไร  มกีารก าหนดการตดิตามและประเมนิผลไวห้รอืไม่  (ซึง่
ดไูดจ้ากการก าหนดตวัชีว้ดั : KPI)  ถา้ก าหนดไวแ้ลว้มคีวามชดัเจนเพยีงใด  ใครเป็นผูร้บัผดิชอบ  ใคร
เป็นผูใ้ชผ้ลการตดิตาม  เป็นตน้  จากนัน้ศกึษาว่าผูใ้ชผ้ล  การน าผลไปใชป้ระโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  
ขอ้มลูหลกัๆ  ทีต่อ้งการคอือะไร  ตอ้งการใหร้ายงานผลอย่างไร  มขีอ้เสนอแนะในการตดิตามผลอย่างไร  
ซึง่การศกึษาดงักล่าวอาจใชว้ธิสีมัภาษณ์/หรอืสงัเกตแลว้น าผลทีไ่ด้มาก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขตในการตดิตาม 

๒.๒ วางแผนตดิตามและประเมนิผล จะน าวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตาม
งานจาก  ขอ้  ๒.๑ มาวเิคราะห ์ แลว้เขยีนรายละเอยีด  ซึง่ประกอบดว้ย  ประเดน็หลกัๆ  คอื 
วตัถุประสงคก์ารตดิตามแหล่งขอ้มลู  เวลาทีเ่กบ็ขอ้มลู  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และวธิกีารวเิคราะห์
ขอ้มลู  จากนัน้สรา้งเครื่องมอืซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรอืแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลอง
และปรบัปรุงเครื่องมอื 

๒.๓ ด าเนินการหรอืปฏบิตัติามแผนพฒันาทอ้งถิน่  เป็นการด าเนินการตาม
วตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ซึง่สิง่ส าคญัทีต่อ้งการในชัน้น้ี  คอื ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ  
ดงันัน้  แมจ้ะวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ไวด้แีละไดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพเพยีงใดกต็าม  แต่ถา้ในเชงิปรมิาณได้
น้อยกต็อ้งตดิตามเพิม่จนกว่าจะไดค้รบขัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

๒.๔ การวเิคราะหข์อ้มลู  เป็นการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการตดิตามที่
ก าหนดไว ้ แต่ละโครงการตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้ โดยอาจใชว้ธิกีารทางสถติพิืน้ฐาน  เช่น  การแจงนบั  
ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นตน้  หรอือาจใชก้ารวเิคราะหแ์บบ  Matrix การ
พรรณนาเปรยีบเทยีบ  การเขยีน  Flow Chart  การแสดงแผนภูมแิกนท ์ (Gantt  Chart)  หรอือาจใช้
หลายๆ วธิปีระกอบกนัตามความเหมาะสมของพืน้ที่ 

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นการรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบโดย
รายงานตามแบบทีก่ าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่  ทัง้นี้  การายงานผลการตดิตามแผนงาน  
โครงการหน่ึงๆ อาจมหีลายลกัษณะกไ็ดต้ามความเหมาะสม  ในการรายงงานผลการตดิตามโครงการ
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เ 

อาจเขยีนเป็นรายงานเชงิเทคนิคซึง่ประกอบดว้ย  ความเป็นมาของโครงการทีจ่ะตดิตามโดยสรุป
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการตดิตาม  ซึง่จะปรากฏในสว่นที ่ ๒  และสว่นที ่๓ 

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  รายงาน
ผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โพนแพงต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

๒.๗ การวนิิจฉยัสัง่การ  การน าเสนอเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  ปรบัปรุง  แกไ้ข
ทีด่ ี หลงัจากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนแพง
หรอืผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้อี านาจในส านกั  กอง  ไดร้บัรายงานสรุปแลว้วนิิจฉัย/สัง่การ  เพือ่แกไ้ขปัญหาที่
ไดจ้ากกากรายงานสรุป  ซึง่อาจกระท าโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชากไ็ดต้ามความ
เหมาะสมต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๓. กำรรำยงำนผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง  มอี านาจหน้าทีใ่นการรายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

 

 

                          ขัน้ตอนกำรรำยงำนผล 

ตัง้ขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอความเหน็ 
 

 

          คณะกรรมการ                                          ผูบ้รหิาร 
            ตดิตามและ             รายงานผล              ทอ้งถิน่            เสนอ              สภาทอ้งถิน่ 
           ประเมนิผล 

 
 

     ภายในเดอืนธนัวาคม                                     เสนอ 
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ณ 

 
 

                              คณะกรรมการ                                   ผูบ้รหิาร                                                                   
ผูบ้รหิาร                     เสนอ                พฒันาทอ้งถิน่             เสนอ                 
ทอ้งถิน่                      ทอ้งถิน่                        

                                                                                                                        
      ตัง้ขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอความเหน็ 

    ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ราบโดยเปิดเผยภายในสบิ
หา้วนั  นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสบิวนั 

๔.เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  (Monitoring  and  evaluation  
tools for local  development  plans)  เป็นสิง่ของ  วสัดุ  อุปกรณ์หรอืเทคนิควธิกีารทีค่ณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการตดิตาม
ผลรวมทัง้โดยการพจิารณาเลอืกใชเ้ครื่องมอืและเทคนิควธิกีารทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไดค้ดิสรา้งไวเ้พือ่ใช้ในการตดิตามและประเมนิผล เช่น  แบบสอบถามวดัทศันคต ิ 
มาตราสว่นประมาณค่า  และวธิกีาร เป็นตน้  และหรอืโดยการสรา้งเครื่องตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้ถิน่ไดแ้ก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบสมัภาษณ์   (Interview)  และแบบ
สงัเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดยอาศยัสภาพพืน้ทีท่ ัว่ไป  อ านาจหน้าที ่ ภารกจิขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโพนแพงรวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีในทอ้งถิน่รวมทัง้เกณฑม์าตรฐานแบบต่างๆทีไ่ดก้ าหนด
ขึน้หรอืการน าไปทดลองใชเ้พือ่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้  จงึน าเครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิหรอืภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเกบ็ขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลูสรุป
ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิต่อไป 

  

๑.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล  ดงันี้ 

๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา  (Time & Time Frame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดงันี้ 
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 ๑) ประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโพนแพงอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครัง้ 

 ๒) สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลทุกไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาสทีผ่่าน
มาทุกครัง้ 

 ๓) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้รหิารภายในวนัที ่ ๑๕  ธนัวาคม  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอสภาทอ้งถิน่ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

๑.๒ ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์ แผนงาน  โครงการ 
(หรอืผลผลติ)  ทีไ่ดก้ าหนดขึน้มคีวามสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพง 

๑.๓ ความพอเพยีง (Adequacy) ก าหนดทรพัยากรส าหรบัการด าเนินการการตดิตามและ
ประเมนิผลประกอบดว้ยคน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์  เครื่องมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพโดยน า
เครื่องมอืทีม่อียู่จรงิในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงมาปฏบิตังิาน 

๑.๔ ความกา้วหน้า (Progress) กรอบของความกา้วหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆจะวดัจาก
โครงการทีเ่ป็นโครงการในรอบ ๔ ปี  วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณละทีผ่่านมา  โครงการทีต่่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณทผี่านมา 

๑.๕ ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมนิผลความสมัพนัธก์นัระหว่างผลผลติ
หรอืผลทีไ่ดร้บัจรงิกบัทรพัยากรทีถู่กใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง
ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ  ขนาด  ความจุ พื้นที ่จ านวน  ระยะเวลา  เป็นตน้ 

๑.๖  ประสทิธผิล (Effectiveness)  เป็นผลทีไ่ดจ้ากประสทิธภิาพท าใหเ้กดิผลลพัธแ์ละผลผลติ  
(Outcome  and  Output)  ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพหรอืวดัไดเ้ฉพาะเชงิคุณภาพ  
ซึง่วดัเป็นความพงึพอใจหรอืสิง่ทีป่ระชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข  เป็นตน้ 

ก าหนดแนวทางการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการตดิตามและประเมนิผลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงทัง้ในระดบัหมู่บา้นและระดบัต าบล  และ
อาจรวมถงึอ าเภอและจงัหวดัดว้ย  เพราะว่ามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิการพฒันาท้องถิน่แบบแงคร์วมของ
จงัหวดัเดยีวกนั 

 

๒.ระเบียบ  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
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    คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง ก าหนดระเบยีบ  วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล  ดงันี้ 

    ๒.๑ ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ระเบยีบวธิใีนการตดิตามและ
ประเมนิผลมอีงคป์ระกอบใหญ่ๆ ทีส่ าคญั ๓ ประการ คอื 

 ๑) ผูเ้ขา้ร่วมตดิตามและประเมนิผล 

 ๒) เครื่องมอื 

 ๓) กรรมวธิหีรอืวธิกีารต่างๆ 

    ๒.๒ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 ๑) การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล  การออกแบบเพือ่การตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันามเีป้าหมายเพือ่มุ่งตอบปัญหาการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ย่างตรงประเดน็  
อธบิายหรอืควบคุมความผนัแปรของโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ 

 ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากบนัทกึหรอืทะเบยีนทีผู่ร้บัผดิชอบ
โครงการจดัท าไวแ้ลว้  หรอือาจเป็นขอ้มลูทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลตอ้งจดบนัทกึ (record) 
สงัเกต (observe) หรอืวดั (measurement) โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลจะด าเนินการใน
พืน้ทีจ่ากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  เจา้หน้าที ่ บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงเป็นขอ้มลูทีม่อียู่
ตามธรรมชาต ิ พฤตกิรรม  ความตอ้งการ  ซึง่ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและสามารถวดัได้ 

๓. ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

   คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง ก าหนดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล  ดงันี้ 

 ๓.๑ การทดลองและการวดั (Tests & Measurement)  วธิกีารนี้จะท าการทดสอบและ
วดัผลเพือ่ดรูะดบัการเปลีย่นแปลง  ซึง่รวมถงึแบบทดสอบต่างๆ  การประเมนิการปฏบิตังิาน และ
แนวทางการวดั 

 ๓.๒ การสมัภาษณ์ (Interviews)  อาจเป็นการสมัภาษณ์เดีย่ว  หรอืกลุ่มกไ็ด ้การ
สมัภาษณ์เป็นการยนืยนัว่า  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูไ้ดร้บัผลกระทบมคีวามเกีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบใน
ระดบัใด  โดยทัว่ไปการสมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คอื การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการหรอื
กึง่ทางการ  (formal  or  semiformal  interview)  ซึง่ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง  (structure  
interviews)  ด าเนินการสมัภาษณ์  และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal  interview) ซึง่
คลา้ยๆกบัการพดูสนทนาอย่างมามพีธิรีตีอง ไม่เคร่งครดัในขัน้ตอน 
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 ๓.๓ การสงัเกต (observations) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงใชก้ารสงัเกตเพือ่เฝ้าดวู่าก าลงัเกดิอะไรขึน้กบัการพฒันาทอ้งถิน่  มี
การบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต  และก าหนดการด าเนินการสงัเกต (๑) การสงัเกตแบบมี
สว่นร่วม (Participant observation) เป็นวธิกีารสงัเกตทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลเขา้ไปใช้
ชวีติร่วมกบัประชาชนในหมู่บา้นหรอืตวับุคคล ชุมชน มกีจิกรรมร่วมกนั (๒) การสงัเกตแบบไม่มสีว่น
ร่วม (Non-observation) หรอืการสงัเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกต บนัทกึลกัษณะ
ทางกายภาพ โครงสรา้ง และความสมัพนัธข์องผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง 

 ๓.๔ การส ารวจ (surveys)  ในทีน่ี่หมายถงึ  การส ารวจเพือ่ประเมนิความคดิเหน็  การ
รบัรู ้ ทศันคต ิ ความพงึพอใจ  ความจ าเป็น  ความตอ้งการของประชาชนในต าบลโพนแพง  
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง  จะมกีารบนัทกึการ
ส ารวจ  และทศิทางการส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ๓.๕ เอกสาร (Documents)  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชเ้อกสาร  ซึง่เป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืแนวทางการ
พฒันา  ตลอดจนเป้าประสงค ์ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ ์ แผนงาน  ผลผลติหรอืโครงการ  วสิยัทศัน์ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง 

๕.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การตดิตามและประเมนิผลมปีระโยชน์ทีส่ าคญัคอื  การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ 
ระหว่างด าเนินโครงการ  รองลงมาคอืน าไปใชส้ าหรบัวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต  
ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหวัขอ้ได ้ ดงันี้ 

  ๑. ไดท้ราบถงึสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่และ
การด าเนินการตามโครงการ  ซึง่จะท าใหว้ธิกีารปฏบิตัดิ าเนินการไปแนวทางเดยีวกนั 

  ๒. ไดท้ราบถงึขอ้ด ี ขอ้เสยี  ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจยัทีท่ าใหแ้ผนพฒันา
ทอ้งถิน่และการด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่มปัีญหา  ท าใหส้ามารถแกไ้ขไดทุ้กจุด  ตรง
เป้าหมายอย่างทนัท่วงท ี ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

  ๓. ช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรต่างๆเกดิความประหยดั  คุม้ค่าไม่เสยีประโยชน์  
ประหยดัเวลา  งบประมาณ  และทรพัยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

  ๔. สามารถเกบ็รวบรวม  วเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีด ความตอ้งการ  
สภาพปัญหาต่างๆ ทีจ่ะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพือ่พฒันาทอ้งถิน่  เพือ่น าเสนอโครงการในเชงิสถติิ
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หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ  ท าใหไ้ดร้บัความเชื่อถอืและการยอมรบัจากประชาชน  ผูม้สีว่นไดเ้สยี  หน่วยงาน
ราชการ  รฐัวสิาหกจิ องคก์รต่างๆ 

  ๕. กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถิน่  การจดัท าโครงการและ
รบัผดิชอบโครงการ  มคีวามส านึกต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  และกระตอืรอืรน้ในการแกไ้ข  ตลอดจน
ปรบัปรุงรายละเอยีด เนื้อหา ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  ๖. การวนิิจฉยั  สัง่การ  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ปลดั/รองปลดั  ผูบ้รหิารระดบัส านกั/กอง  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงสามารถวนิิจฉัย สัง่การไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน  รดักุมมเีหตุมผีล
ในการพฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิและตามอ านาจหน้าที ่ นอกจากนี้ยงัสามารถ
ก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรบัการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได้ 

  ๗. ท าใหภ้ารกจิต่างๆ ของบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนแพงแต่ละคน  แต่
ละส านกั/กอง มคีวามสอดคลอ้งกนั  ประสานการท างานใหเ้ป็นองคร์วมของหน่วยงาน  ท าใหเ้ป้าหมาย
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงเกดิความส าเรจ็ตามเป้าหมายหลกั  มคีวามสอดคลอ้งและเกดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  ๘. สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรอืภารกจิใหเ้ป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการกจิกรรม งานต่างๆ และประชาชนพงึพอใจเมื่อไดร้บัการบรกิารประชาชนในเขตต าบลโพนแพง 

********* 
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ส่วนท่ี  ๒ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

 

สรปุผลกำรติดตำมและประเมินผล  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงเป็นแผนยุทธศาสตรท์ีก่ าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง ทีก่ าหนด
ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงซึง่แสดงถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ  
และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 ยุทธศำสตร ์ ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตรท่ี์ 1 กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ในยุทธศาสตรน์ี้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดพ้ฒันาไปในแนวทางเพือ่รองรบั

การเปลีย่นแปลงของระบบโลกซึง่มแีนวทางในการพฒันาไวห้ลายเรื่องเช่น การปรบัปรุงและก่อสรา้ง
ถนน ทางระบายน ้า สะพานและโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น พฒันาระบบการขนสง่(Logistic)ผงัเมอืงเพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

เป้ำประสงค ์

1. ชุมชนทีส่ะอาดสวยงาม น่าอยู่ 
2. หมู่บา้นทีม่กีารคมนาคมทางบก สะดวกรวดเรว็ปลอดภยั 
3. ประชาชนมไีฟฟ้า น ้าประปาใชอ้ย่างเพยีงพอ 
๔. แหล่งน ้าไดร้บัการพฒันาขดุลอก 
ยุทธศำสตรท่ี์ 2 การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
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ในยุทธศาสตรน์ี้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดพ้ฒันาไปในแนวทางเพือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงของระบบโลกซึง่มแีนวทางในการพฒันาไวห้ลายเรื่องเช่นในเรื่องสง่เสรมิคุณภาพชวีติที่
ด ี
  เป้ำประสงค ์

1. ประชาชนในทอ้งถิน่มวีถิชีวีติพอเพยีง 
2. ประชาชนในทอ้งถิน่มรีายไดเ้พยีงพอกบัรายจ่าย 
๓  ประชาชนกลุ่มต่างๆไดร้บัการสง่เสรมิดา้นอาชพี และไดร้บัการพฒันาดา้นต่างๆ
อย่างทัว่ถงึ 
๔. ประชาชนในทอ้งถิน่มกีารศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
๕. ประชาชนไดร้บัการดแูลสุขภาพอนนามยัอย่างทัว่ถงึ 
๖. ประชาชนทุกคนไดร้บัสทิธิเ์ท่าเทยีมกนั 
๗. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่อย่างผาสุกตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ยุทธศำสตรท่ี์  3  การจดัระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัระเบยีบชุมชนสงัคมและ
ความสงบเรยีบรอ้ยมากขึน้ เนื่องจากกฎหมายและวฒันธรรมของแต่ละชนชาตอิาจมคีวามแตกต่างกนั
ดงันัน้อาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึน้ทัง้โดยตัง้ใจและความไม่รูก้ฎหมายอกี
ทัง้อาจเกดิปัญหาอาชญากรรมยาเสพตดิเพิม่มากขึ้นจากการหลัง่ไหลของแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มา
ท างานในไทยมากขึน้ 
  เป้ำประสงค ์

1. ชุมชนไดแ้สดงถงึความเป็นประชาธปิไตย 
๒. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
๓. ประชาชนไดร้บัการช่วยเหลอืเมื่อเกดิสาธารณภยั 
ยุทธศำสตรท่ี์  4  ดา้นการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเทีย่ว 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง  ตอ้งเร่งบูรณาการร่วมกบัชุมชนทีม่กีารท างานดา้น

การจกัสาน  เพือ่สง่เสรมิและพฒันาสูก่ารเป็นสนิคา้ OTOP 
เป้ำประสงค ์

๑. การผลติสนิคา้งานจกัสานสู่การตลาด 
๒. พฒันาแหล่งน ้าสาธารณเพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ 
๓. กลุ่มอาชพีในชุมชนไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 

  ยุทธศำสตรท่ี์  5 ดา้นการบรหิารจดัการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง  ใหค้วามส าคญัการอนุรกัษ์และพฒันา  การใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมและยัง่ยนื โดยการรณรงคส์รา้งจติส านึกใหก้บัประชาชนในการร่วมกนั
รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป้ำประสงค ์
๑. อนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนืและมี
ประสทิธภิาพโดยกระบวนการมสีว่นร่วมทัง้จากชุมชนและหน่วยงานของรฐั 
ยุทธศำสตรท่ี์  6 ดา้นศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน(ASEANSOCIO-CULTURALCOMMUNITY) มี

แผนปฏบิตักิารดา้นสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนระบุในแผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทร ์ทีส่ าคญัคอืการพฒันา
มนุษยแ์ละการสรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูถ้งึความแตกต่างในมรดกทางวฒันธรรม 
เช่นมุสลมิมอีาหารทีเ่ป็นขอ้หา้ม ตามธรรมเนียมบรไูนไม่มกีารจบัมอืกบัเพศตรงขา้ม การใชม้อืซ้ายใน
การสง่ของหรอืนามบตัรใหแ้ก่ชาวมุสลมิถอืเป็นสิง่ไม่สุภาพ เป็นตน้ 

เป้ำประสงค ์

1. ศลิปะ วฒันธรรมประเพณีในชุมชนไดร้บัการสบืสานต่อมาสูช่นรุ่นหลงั 
๒. ชุมชนเกดิความสามคัค ีรกัใคร่กลมเกลยีว 
 
 
ยุทธศำสตรท่ี์  ๗ การบรหิารจดัการ 

 การบรหิารภาครฐัตอ้งเร่งรดัพฒันาใหต้อบสนองการใหบ้รกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ใหบ้รกิารในดา้นการอนุญาต อนุมตัติ่างๆ ซึง่ตอ้งมคีู่มอืภาษาองักฤษ เป็นตน้ เพือ่สือ่สารกบั
ชาวต่างชาตทิีต่อ้งการท านิตกิรรมต่างๆซึง่เกีย่วกบัรฐัเช่นการเสยีภาษบี ารุงทอ้งที่ การเสยีภาษป้ีายเป็น
ตน้ อกีทัง้เจา้หน้าทีภ่าครฐัจ าตอ้งพฒันาการใชภ้าษาองักฤษใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ ือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็น
ชาวต่างชาต ิ

เป้ำประสงค ์
1. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัการบรกิารจากภาครฐัอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพโดย
ยดึหลกัธรรมาภบิาล 
2. ประชาชน ผูป้ระกอบการ เจา้หน้าทีข่องรฐัเขา้ใจและตระหนกัถงึการเป็นประชาคม
อาเซยีน 
3. พฒันาการประชาสมัพนัธ์เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทุกภาคสว่นต่าง ๆ สนบัสนุน
การด าเนินการตามแผนพฒันา 
 

๒. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์ ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๒.๑ ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงแผนพฒันำระดบัมหภำค 

  ๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพงมคีวามสอดคลอ้กบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๗ ซึง่
ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงด าเนินการในเรื่อง  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบโลจสิตกิส ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนม ๑ การเพิม่ศกัยภาพการผลติ
สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่การแขง่ขนัทางการคา้และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวดันครพนม  ๗ การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีด่ไีดม้าตรฐาน ซึง่องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพง ไดก้ าหนดยุทะศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัใน
ประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตามยุทธศาสตรท์ี ่๑  

  ๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โพนแพง  มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพคน  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ซึง่
ก าหนดใหด้ าเนินการในเรื่องการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได ้ อย่างยัง่ยนื  ซึง่
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔ การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน และ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดันครพนมที ่๓ การ
ยกระดบัคุณภาพชวีติและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนแพงได้
ก าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตร์
ดงักล่าว  ซึง่ปรากฏตามยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรกัษาความสงบ 
เรยีบรอ้ยขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคนการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ 
เท่าเทยีม และทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 
การเสรมิสรา้งการพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซึง่ก าหนดใหด้ าเนินการในเรื่องการพฒันาดา้นการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔ การยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดันครพนม ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศกึษาทุกระดบัใหต้รงกบั
ความตอ้งการประชาชน  ซึ่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ร
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ปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตาม
ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

๔.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การ 

ท่องเทีย่วขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคนการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ 
เท่าเทยีม และทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 
การเสรมิสรา้งการพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซึง่ก าหนดใหด้ าเนินการในเรื่องการพฒันาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔ การยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดันครพนม ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศกึษาทุกระดบัใหต้รงกบั
ความตอ้งการประชาชน  ซึ่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตาม
ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 
  ๕. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการบรหิารจดัการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์
การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคนการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีม 
และทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การ
เสรมิสรา้งการพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซึง่ก าหนดใหด้ าเนินการในเรื่องการพฒันาดา้นการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔ การยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดันครพนม ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศกึษาทุกระดบัใหต้รงกบั
ความตอ้งการประชาชน  ซึ่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตาม
ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

๖. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโพนแพงมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคนการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีม และทัว่ถงึ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การเสรมิสรา้งการ
พฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซึง่ก าหนดใหด้ าเนินการในเรื่องการพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔ การยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ประชาชน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั
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นครพนม ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศกึษาทุกระดบัใหต้รงกบัความ
ตอ้งการประชาชน  ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตามยุทธศาสตรท์ี ่๖ 

๗. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดา้นการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดแ้ก่ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒  ยุทธศาสตร์
ที ่๖ ซึง่ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงด าเนินการในเรื่อง การเพิม่ประสทิธภิาพและธรร
มาภบิาลในภาครฐั  ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรพ์ฒันาจงัหวดันครพนมที ่๔  การยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชาชน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั
นครพนมที ่๖ การสง่เสรมิสถาบนัของชาตแิละการน าการเปลีย่นแปลงดา้นการบรหิารและบรกิารเพือ่
ประโยชน์ของประชาชน  ซึ่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงไดก้ าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งและเชื่อโยงกนัในประเดน็ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่ปรากฏตามยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

๓.กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศำสตร ์ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   
 

๑๔ ๘,๖๖๕,๖๙๒.๘ 

๒.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ    
 

๔ ๖๔,๗๓๓ 

๓.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม   
 

๗ ๗,๙๙๙,๔๖๔ 

๔.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรมและกฬีา   
 

๑๓ ๕,๙๐๙,๐๑๑.๔๘ 

๕.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้ม   
 

๓๐ ๗๖๔,๗๕๔ 

๖.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร 
 

๑๘ ๖๑๖,๑๒๐ 

รวม ๘๖ ๒๔,๐๑๙,๗๗๕.๒๘ 
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********* 

 

ส่วนท่ี  ๓ 

ผลกำรวิเครำะหก์ำรติดตำมและประเมิน 

 

๑.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำ

ท้องถ่ิน 

ประเดน็กำรพิจำรณำ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑. ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
๒. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
๓. ยุทธศาสตร ์ ประกอบดว้ย ๖๐ ๕๑ ๘๕ 
๓.๑ ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพน
แพง 

(๑๐) ๙ ๙๐ 

๓.๒ ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดั 

(๑๐) ๙ ๙๐ 

๓.๓ ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (๑๐) ๙ ๙๐ 
๓.๔ วสิยัทศัน์ (๕) ๔ ๘๐ 
๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๔ ๘๐ 
๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (๕) ๔ ๘๐ 
๓.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (๕) ๔ ๘๐ 
๓.๘ แผนงาน (๕) ๔ ๘๐ 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) ๔ ๘๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๑ ๙๐ 

เกณฑท่ี์ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขบัเคล่ือนกำรพฒันำท้องถ่ินขอองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

แนวทำงเบือ้งต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์ 

เพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

๑.ข้อมูลสภำพทัว่ไป
และข้อมูลพื้นฐำน
ขององคก์รปกครอง 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลู ดงันี้ 
(๑)ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ เช่น ทีต่ ัง้
ของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภูมิ
ประเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของดนิ 
ลกัษณะของแหล่งน ้า  

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

 (๒)ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง  การเลอืกตัง้ ฯลฯ 
ประชากร เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 
 

(๓)ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เช่น 
การศกึษา สาธารณสุข อาชญากรรรม ยา
เสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๔)ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรกิารพืน้ฐาน เช่น 
การคมนาคม สง่ การไฟฟ้า การประปา 
โทรศพัท ์ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๕)ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสตัว ์การ
บรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชพี แรงงาน ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๖)ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรม เช่น การนบัถอืศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภาษา
ถิน่ สนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึ ฯลฯ และ
อื่นๆ 

(๒) ๒ 

 (๗)ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น 
น ้า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๘)การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืการใชข้อ้มลู 
จปฐ. 

(๒) ๒ 
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 (๙)การประชาคมทอ้งถิน่ รูปแบบ วธิกีาร 
ด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิน่ โดยใช้
กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วม
แกปั้ญหา ปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพือ่แกไ้ขปัญหาส าหรบัการพฒันาทอ้งถิน่
ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

(๓) ๓ 

๒.กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศกัยภำพ 

ควรประกอบขอ้มลูดงันี้ 
(๑)การวเิคราะหท์ีค่รอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคลอ้งยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นโยบายของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๔) 

๒๐ 
(๕) 

 (๒)การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวม หรอืผงั
เมอืงเฉพาะและการบงัคบัใชผ้ลของการ
บงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

(๓) ๓ 

 (๓)การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน 
การศกึษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี
จารตีประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
เป็นตน้ 

(๓) ๓ 

 (๔)การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้น
รายได ้ครวัเรอืน การสง่เสรมิอาชพี กลุ่ม
อาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความ
เป็นอยู่ทัว่ไป เป็นต้น 

(๓) ๓ 

 (๕)การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว
ธรรมชาตติ่างๆ ทางดา้นภูมศิาสตร ์

(๓) ๓ 
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กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐท์ี่
มผีลต่อสิง่แวดลอ้มและการพฒันา 

 (๖)ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิ
สภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ
พฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจสง่ผลต่อการ
ด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

๓.ยุทธศำสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลู ดงันี้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ประเดน็ปัญหาการ
พฒันาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงหลกัประชารฐั แผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตแิละ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

๕๑ 
๙ 

๓.๒ยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และ
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชา
รฐั แผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐)  
๙ 

๓.๓ยุทธศาสตร์
จงัหวดั 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรพ์ฒันากลุ่มจงัหวดั 
ยุทธศาสตรพ์ฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารแผ่นดนิ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบาย
รฐับาลหลกัประชารฐั แผนยุทธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙ 

๓.๔ วสิยัทศัน์ วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพที่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งการจะเป็น
หรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัโอกาสและศกัยภาพทีเ่ป็นเฉพาะของ

(๕) ๔ 
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องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสมัพนัธก์บั
โครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

๓.๕กลยุทธ ์ แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่
ทีต่อ้งท าตามอ านาจหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุ
วสิยัทศัน์ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนใน
สิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 

(๕) ๔ 

๓.๖ เป้าประสงคข์อง
แต่ละประเดน็กลยุทธ์ 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธม์คีวาม
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยุทธท์ีจ่ะ
เกดิขึน้  มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิง่ใดทีช่ดัเจน 

(๕) ๔ 

๓.๗จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกดิจากศกัยภาพ
ของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทาง
ยุทธศาสตร ์

(๕) ๔ 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาใน
อนาคต ก าหนดจุ่งมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรอืแผนงานทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์
ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์จุดยนืทาง
ยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามชดัเจน น าไปสู่
การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่ในแผนงาน
พฒันาทอ้งถิน่ โดยระบุแผนงานและความ
เชื่องโยงดงักล่าว 

(๕) ๔ 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใ์น
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสูก่ารพฒันา
ทอ้งถิน่ทีเ่กดิผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ Thailand 
๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดัยุทธศาสตรก์าร
พฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดัและยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
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๒.ผลกำรพฒันำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน 

ประเดน็กำรพิจำรณำ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑.กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๒.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิง
ปริมำณ 

๑๐ ๙ ๙๐ 

๓.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิง
คณุภำพ 

๑๐ ๙ ๙๐ 

๔.แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๕.โครงกำรพฒันำ  ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 

๕.๑ ควำมชดัเจนของช่ือโครงกำร (๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๒ ก ำหนดวตัถปุระสงคส์อดคล้องกบัโครงกำร (๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๓ เป้ำหมำย  (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชดัเจน
น ำไปสู่กำรตัง้งบประมำณได้ถกูต้อง 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตรช์ำติ ๒๐ 
ปี 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกบั
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๖  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐ (๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกบัยุทธศำสตรจ์งัหวดั (๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๘  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำง
ให้ประเทศชำติมัน่คง  มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ภำยใต้หลกัประชำรฐั 

(๕) ๕ ๑๐๐ 
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๕.๙ งบประมำณ  มีควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๑๐  มีกำรประมำณกำรรำคำถกูต้องตำมหลกัวิธีกำร
งบประมำณ 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๑๑  มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั (KPI)  และสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

๕.๑๒ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์ (๕) ๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ ๙๘ 

เกณฑท์ีค่วรไดเ้พือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งและขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

แนวทำงเบือ้งต้นในกำรให้คะแนนทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อ

ควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็กำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนนท่ี
ได้ 

๑. กำรสรปุ
สถำนกำรณ์พฒันำ 

เป็นการวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ,ดา้น
สงัคม,ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพฒันำ
ท้องถ่ินปฏิบติัในเชิง
ปริมำณ 

๑)กรควบคุมทีม่กีารใชต้วัเลขต่างๆ  เพือ่น ามาใช้
วดัผลในเชงิปรมิาณ  เช่น การวดัจ านวนโครงการ 
กจิกรรม งานต่างๆ กค็อืผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่
ตัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จ านวนทีด่ าเนินการจรงิ
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่  จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่สามารถอธบิายไดต้าม

๑๐ ๙ 
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หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการพฒันาทอ้งถิน่
ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้

(๒)วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการ
ทีด่ าเนินการในเชงิปรมิาณ (Quantitative) 

๓. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพฒันำ
ท้องถ่ินไปปฏิบติัใน
เชิงคณุภำพ 

๑)การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิ
คุณภาพคอื การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใชเ้พือ่วดัว่า
ภารกจิ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการใน
พืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่  ประชาชนพงึ
พอใจหรอืไม่  สิง่ของ  วสัดุ  ครุภณัฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร 
สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่เป็นไป
ตามหลกัประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการปฏบิตัิ
ราชการทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงาน
ปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนิน  
รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอื
หน่วยงาน                                                                 

๒)วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ(Impact) โครงการที่
ด าเนินในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๙ 

๔. แผนงำนและ
ยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำ 

๑)วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในมติติ่างๆ จนน าไปสูก่ารจดัท าโครงการ
พฒันาทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรอื
หลกับูรณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั 

๒)วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ ที่
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน ผลกั
ประชารฐั 

๑๐ ๑๐ 

๕. โครงกำรพฒันำ ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ ๖๐ ๖๐ 
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๕.๑ ความชดัเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการ
ด าเนินการเพือ่ใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไว ้ ชื่อโครงการมี
ความชดัเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เขา้ใจได้
ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

(๕) ๔ 

๕.๒ วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัโครงการ 

มวีตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการ
ตอ้งการก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความเป็นมา
ของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วธิกีาร
ด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มคีวาม
เป็นไปไดช้ดัเจน มลีกัษณะเจาะจง 

(๕) ๕ 

๕.๓ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำม
ชดัเจนน ำไปสู่กำรตัง้
งบประมำณได้
ถกูต้อง 

สภาพทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นทศิทางทีต่อ้งไป
ใหถ้งึเป้าหมายตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่   
กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พืน้ทีด่ าเนินงาน  และระยะเวลา
ด าเนินงานอธบิายใหช้ดัเจน ว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน 
เริม่ตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลาย
กลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่าใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลกั ใคร
คอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

๕.๔ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศำสตร ์๒๐ ปี 

โครงการสอดคลอ้งกบั(๑) ความมัน่คง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั (๓) การพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน (๔) การสรา้งโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม (๕) การสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (๖) 
การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

(๕) ๕ 

๕.๕ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกบั

โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ โดย (๑) ยดึหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง  (๒) ยดึคนเป็นศูนยก์ลางใน
การพฒันา (๓) ยดึวสิยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ
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แผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชำติ 

๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยดึหลกัการน าไปสูก่ารปฏบิตัใิหใ้หเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
อย่างจรงิจงัใน ๕ ปี ทีต่่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิท์ีเ่ป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา (๑) 
การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลดพน้กบั
ดกัรายไดป้านกลางสูร่ายไดส้งู (๒) การพฒันา
ศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏริูประบบเพือ่สรา้ง
สงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อล ้า
ทางสงัคม (๔) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาคและ
ความเป็นเมอืง (๕) การสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (๖) 
การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๕.๖ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกบั 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิไปสู่ Value-Based Economy 
หรอื เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลีย่นจากการผลติสนิคา้โภคภณัฑไ์ปสู่
สนิคา้เชงินวตักรรม (๒) เปลีย่นจากการขบัเคลื่อน
ประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (๓) 
เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ ไปสูก่ารเน้น
ภาคบรกิารมากขึน้ รวมถงึโครงการทีเ่ตมิเตม็ดว้ย
วทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม  
วทิยาศาสตร ์และการวจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความ
ไดเ้ปรยีบ เช่น ดา้นการเกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ 
สาธารณสุข วฒันธรรมฯลฯ  

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงกำร
สอดคล้องกบั
ยุทธศำสตรจ์งัหวดั 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้ง
ระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้ เพือ่
ขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่เสมอืนหนึ่งการขบัเคลื่อน
การพฒันาจงัหวดัซึง่ไม่สามารถแยกสว่นใดสว่นหน่ึง
ออกจากกนัได ้นอกจากนี้โครงการพฒันาทอ้งถิน่ตอ้ง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดนิทางไปดว้ยกนักบั
ยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้ทีเ่ป็นปัจจุบนั 

(๕) ๕ 



 
 

27 
 

๕.๘ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน
หรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมัน่คง  
มัง่คัง่  ย ัง่ยืน ภำยใต้
หลกัประชำรฐั 

เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใตพ้ืน้ฐานความพอเพยีง
ทีป่ระชาชนด าเนินการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการทีป่ระชาชน
ตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่มลีกัษณะทีจ่ะให้
ทอ้งถิน่มคีวามมัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยนื เป็นทอ้งถิน่ที่
พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมำณมี
ควำมสอดคล้องกบั
เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั 
๕ ประการ ในการจดัท าโครงการไดแ้ก่ (๑) ความ
ประหยดั (Equity) (๒) ความมปีระสทิธภิาพ 
(Efficency) (๓) ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 
(๔) ความยุตธิรรม (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีกำรประมำณ
กำรรำคำถกูต้องตำม
หลกัวิธีกำร
งบประมำณ 

การประมาณการราคาเพือ่การพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทางช่าง หลกัของ
ราคากลาง  ราคากลางทอ้งถิน่มคีวามโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิประจกัษ์ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดั (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงคแ์ละผล
ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

มกีารก าหนดดชันีวดัผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ทีส่ามารถวดัได ้(measurable) ใช้
บอกประสทิธผิล (effectiveness) ใชบ้อกประสทิธภิาพ 
(efficency) ได ้เช่น การก าหนดความพงึพอใจ  การ
ก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอนัเกดิจากผลของ
วตัถุประสงคท์ีเ่กดิทีส่ ิง่ทีไ่ดร้บั (การคาดการณ์ คาดว่า
จะไดร้บั) 

(๕) ๕ 

๕.๑๒ ผลท่ีคำดว่ำจะ
ได้รบัสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค ์

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการด าเนินการ
ตามโครงการพฒันาซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้
ไว ้การไดผ้ลหรอืผลทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเท่ากบั
วตัถุประสงคห์รอืมากกว่าวตัถุประสงค ์ซึง่การเขยีน
วตัถุประสงคค์วรค านึงถงึ (๑) มคีวามเป็นไปไดแ้ละมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วดัและประเมนิผลระดบัของความส าเรจ็ได ้(๓) 
ระบุสิง่ทีต่อ้งการด าเนินงานอย่างชดัเจนและ

(๕) ๕ 
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เฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏบิตัไิด ้(๔) เป็น
เหตุผล สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ (๕) สง่ผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได ้ 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๔ 

สรปุผล  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ้ ๒๙ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การจดัท าแผนพฒันาของ
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องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ้ ๑๓ ประกอบกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ใน
ฐานะหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีส่ง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่ ียดึหลกั
ธรรมาภบิาลและปรบัระบบการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานมุ่งสูเ่ป้าหมายดงักล่าว กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดร้เิริม่
โครงการระบบสารสนเทศการบรหิารจดัการเพือ่การวางแผนและประเมนิผลการใชจ่้ายงบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (e-plan) ซึง่เป็นระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอรภ์ายใตแ้นวคดิการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
วางแผนและตดิตามประเมนผลการบรหิารงาน ทัง้นี้ ไดม้กีารด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถงึปัจจุบนั 

  เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตัง้แต่ ๑    ตลุาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๓) เป็นไปดว้ย
ความถูกตอ้งและบรรลุเป้าหมายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยและขอ้สัง่การของกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ดงักล่าว  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง จงึไดร้ายงานสรุปผล ขอ้สงัเกตุและ
เสนอแนะการด าเนินงาน  ดงันี้ 

-การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ  โดยการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพือ่วดัว่าภารกจิ ยงัถอืว่าน้อย ในสว่นของโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโพนแพง ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนตามอ านาจหน้าที ่โดยประชาชนพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ในสว่นของผลการปฏบิตังิานทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน
ทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนินการทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณทีไ่ดร้บัอย่างจ ากดัแต่ยงัคงมปีระสทิธภิาพ 

-โครงการพฒันา มวีตัถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิาร
สว่น 

ต าบลโพนแพง และด าเนินการพฒันาบรรลุวสิยัทศัน์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง ทีก่ าหนดไว ้ชื่อ
โครงการมคีวามชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนแพงในอนาคต 

-โครงการพฒันา มกีารก าหนดตวัชวีดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลที่
คาดว่า 

จะไดร้บั ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานตามโครงการพฒันา  มคีวามสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้สามารถวดัและประเมนิผลระดบัของความส าเรจ็ได้ ระบุสิง่ทีต่อ้งการด าเนินงาน
อย่างชดัเจน และสามารถน าไปด าเนินการตามแผนทีว่างไว ้ซึง่ถอืว่าอยู่ในระดบัดี 

********* 
 


