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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 6       
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที ่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย 

ดังนั ้น  การวางแผนคือ ความพยายามที ่เป็นระบบ (System attempt) เพื ่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น    
ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี ้ว ่า ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง             
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน       
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที ่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที ่อาศัยพนักงาน  ชั ่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส  
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หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล”      
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ ่งขึ ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน                
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่    
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถนำไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑโ์ดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จึงต้องการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) 
และ(5)       ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน     

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง     
ที ่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ              
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
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๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ     ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื ่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื ่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ                
งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดก
ตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3)                    
พ.ศ.2561   ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน      

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
๒๕60 เรื่อง  แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด             
มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่        
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม  
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ ้น ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่ น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 
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๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด      

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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5.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้  

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    
น้ำบ่อหลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที ่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
 (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

 5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

(1) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(2) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

(3) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

http://www.dla.go.th/
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6.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื ่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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7.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำ ไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที ่นำไปปฏิบัต ิม ีจ ุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี ้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้ อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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8.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
 

1. นางพรทิพย์  ตาสาย ประธาน 
2. นางนิลุบล วงค์คำแดง  กรรมการ 
3. นายศราวุฒิ มหาโพธิ์ กรรมการ 

4. นายอรชุน ดวงคำ กรรมการ 

5. นายสุทน ก้อนแก้ว  กรรมการ 

6. นางจำนาญ ศรีทิเรือน กรรมการ 

7. นางลาวัลย์ เป็งสุวรรณ กรรมการ 

8. นายเปรมชัย อินเหลา  กรรมการ 
9. นางนฤมล ธรรมสุ กรรมการ 

10. นายอภิชาติ อินตา กรรมการ 

11. นายกำจัด สุทธานิน กรรมการ 
และเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์ (vision) 
 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน” 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3.เป้าประสงค์ 
 1.) ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ การ
ขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

๒.) การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลได้รับการพัฒนา อย่างมี
คุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

๓.) ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชน สถาน 
ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๔.) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

๕.) ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.) องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการป้องกันการทุจิตและ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ ำบ่อหลวง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง          
ให้ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ ำบ่อหลวงในอนาคตอย่างเหมาะสม
สอดคล้อง กับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล น้ำบ่อหลวงเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้มีการกําหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
 ๑.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ  
 ๑.๒) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
 ๑.๓) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร  
 ๑.๔) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำ  
 ๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ  
 ๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน  
 ๒.๓) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
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 ๒.๔) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ๒.๕) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๒.๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๒.๗) การคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน  
 ๓.๑) ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง  
 ๓.๓) ส่งเสริมการเกษตร  
 ๓.๔) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  

 ๔.๑) อนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔.๒) ส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ  
 ๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบการป้องกัน
การทุจิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
๕.๓) ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
 

5.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการ 
จัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสังคม ซึ่ งเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ เป็นรากฐ านสําคัญต่อการพัฒนาคน                   
พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาสังคม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการดําเนินการต้องมีการสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้จะต้องการพิจารณาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนและตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงจึงมีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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6.ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
    -  การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทาง
เท้า และท่อระบายน้ำ 

จำนวนสายทางทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการบำรุงรักษา
เพ่ิมข้ึน 
จำนวนสายทางถนนที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
จำนวนสะพานที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน 
จำนวนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 

 1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร จำนวนเครื่องหมายสัญญาณจราจร เพิ่มข้ึน 
จำนวนสัญญาณไฟจราจรเพ่ิมขึ้น 

1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ
ประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำ 

จำนวนแม่น้ำ/คลอง/ห้วย ที่ร้องขอและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 

 จำนวนสระ/บ่อ/บึง /ฝายชะลอน้ำที่ร้องขอและได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน 

 จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ร้องขอและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
   - ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเพ่ิมข้ึน 
   - ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
   - องค์กรมีขีดความสามารถ ความพร้อม  เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ในสถานศึกษาดำเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม/
ความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษา
ระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 มีเครือข่ายการทำงานภาคประชาชนเพื่อบูรณา
เกี่ยวกับภารกิจของ อบต.เพ่ิมขึ้น 

๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ/การมีส่วน
ร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่าง
ทันท่วงที 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ/การมีส่วน
ร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.4)เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การมีส่วนรว่ม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจ 

2.5)ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูล/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจ 

2.6)ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม/
ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.7)การคุ้มครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของประชาชน 

มีเครือข่ายภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับ อบต.เพ่ิมขึ้น 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการคุ้มครองสิทธิ  ความ
เสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน/
การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
   -การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมและได้รับความพึงพอใจ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่
ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง/การมีส่วนร่วม/ความพึง
พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

๓.3) ส่งเสริมการเกษตร จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมการเกษตร/การมีส่วนร่วม/
ความพึงพอใจ 

๓.4) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการสง่เสริม
พัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว/การมีส่วน
ร่วม/ความพึงพอใจ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
   -ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑) อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การมีส่วนร่วม/ความ
พึงพอใจ 

๔.๒) ส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
ด้านการกีฬานันทนาการ/การมีส่วนร่วม/
ความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
  -  การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบการป้องกันการทุจิต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน/การมีส่วนร่วม/ความ
พึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และ
บำรุงรักษาทรัพย์สิน 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้น 

๕.๓ ) ส่ งเสริมการอำนวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

จำนวนครั้งของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง/ความพึงพอใจ 

 
7.ค่าเป้าหมาย 
     ➢  เป้าหมายที่ ๑ : ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย   
   -  การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่งเพ่ิมข้ึน 

➢  เป้าหมายที่ 2  :  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ 

➢  เป้าหมายที่ 4  :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

➢  เป้าหมายที่ 5  :  ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัย 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย 
   - ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเพ่ิมข้ึน 
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   - ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
   - องค์กรมีขีดความสามารถ ความพร้อม  เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 

   
  ➢  เป้าหมายที่ 3  :  ประชาชน สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย 
   -การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมและได้รับความพึงพอใจ  
       ➢  เป้าหมายที่ 2  :  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
   -ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ   
              ➢  เป้าหมายที่  6 :  องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการ 
ป้องกันการทุจิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย 
   -  การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
8.แผนงาน 
 ๑. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป  
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 ๓. แผนงานการศึกษา  
 ๔. แผนงานสาธารณสุข  
 ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 9. แผนงานการเกษตร  
 10. แผนงานงบกลาง 
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9.ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี ้
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ตำบล  อำเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดออ่น 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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แก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่าง
รวดเร็ว และมีหน่วยงานราชการหลักอยู่ในพ้ืนที่ คือโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ทำให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วมีการสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวงมีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลน้ำบ่อหลวงให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
    
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 

    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 

    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 

    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 

    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ี 

 

 

    

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ 

    1.2  ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 

    1.3.  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
บางประการยังไม่ชัดเจน 

    1 .4   มี วั สดุ อุ ปกรณ์ เค รื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 

    2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำให้ อบต.มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึง
และรวดเร็ว 

   2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ 

    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ  

    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 

    2.1 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 

    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ไม่สอดคล้องกัน 

    2.3 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ีที่มีอำนาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

    2.4  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค  

    2.5 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเช่นพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 

    2.6 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อบัญญัติตำบลมีกี่ฉบับ
และดำเนินการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. บุคลากร 

    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 

    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

   3.3 บุคลากรมีการพฒันาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. บุคลากร 

    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงาน
ไม่ต่อเนื่อง 

    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีส่วน
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน    

3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของ อบต.  

    3.5  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน 

    3.6 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ
ข้อกฎหมายอย่างถ่องแท้ 

4. งบประมาณ 

    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 

    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 

     

4. งบประมาณ 

    4.1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ
บ่อยครั้ง  

    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทำให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

    4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจน 

    4.4 งบประมาณเข้ามายังไม่สัมพันธ์กับการดำเนิน
โครงการตามห้วงระยะเวลา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   

     

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการ
ดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 

    1.2 ไม่มีทิศทางท่ีแน่นอนในการเลือกตั้ง 

    1.3 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 

    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท  

    2.5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เปิดโอกาสในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 

    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษา
โรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 

    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 

    2.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 

    2.๗ เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

    3.2 รัฐบาลให้ความสำคัญเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ 

    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 

    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 

    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 

    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 

    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

      - ค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท  

      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท   

      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  

    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

 

 

 

 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้
จริง 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 

    5.2 เขตพ้ืนที่ตำบลติดกับป่าสงวนแห่งชาติ    

    5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 

ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 

    5.2 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.3 พื้นที่เขตติดกับป่าสงวนแห่งชาติกว้างมีบุคลากร
น้อยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 

    5.4 การทำกิจการนอกเขตมีความจำเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาทั้ง 2 ฝ่าย ในการขุดลอกลำน้ำแม่
ขาน 

    5.5 ยังไม่มีความชัดเจนและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนที่ 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 

    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

    6.3  หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนและการ
ประชาสัมพันธ์ของผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตและ
ด้านเกษตรในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



             

งานนวิเคราะห์โยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง อำเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๒๙ 

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต  
 

ด้าน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑.๑ แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยัง
ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๑.๓ ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยัง
ไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

๑.๓ เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ 
อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมีความต้องการให้
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
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ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๒.๑ ด้าน
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนใน
พ้ืนที่ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

ในพ้ืนไม่มีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

๓) ปริมาณขยะและ
น้ำเสียเพิ่มมากข้ึน 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชน
บริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๒.๒ ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่ม่ันคงแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นท่ีที่
ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

๒.๓ ประชากร มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึน
ทำให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือน
ทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสรา้ง
อาคาร 
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๒.๔ การอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๒.๕ สังคมในชุมชน 

 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง     
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น      
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุ
บางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
ดำรงชีวิต 

ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

เยาวชนและวยัรุ่นในเขต
องค์การบริหารบริหารสว่น
ตำบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 
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ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๓.๒ การลงทุน ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการทำกิจการ
และประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓.๓ การพาณิชย  
กรรม 

๑) ประชาชนขาด
สถานที่จำหน่าย
สินค้า 

 

ร้านค้าแผลงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๒) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางใน
การขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๓) ค่าแรงต่ำค่า
ครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ  มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๔) ครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำ
กว่า  ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จำนวน ๙ 
ครัวเรือน    

 

ประชาชนที่มีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มารตาฐานรายได้ 
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๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขต อบต.ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๔.๑ การจราจร การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ 

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๔.๒ การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

ประชาชนและส่วน
ราชการ 

มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้นำ อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๕.๑ ดินและน้ำใต้
ดิน 

เป็นพ้ืนที่ที่มีดนิเค็ม
และน้ำใต้ดินเป็น
น้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่ง
น้ำจากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากขึ้น   



             

งานนวิเคราะห์โยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง อำเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๓๔ 

๕.๒ สิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ำเสียเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 

ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑ ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและมี
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและมี
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณ ี
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบที ่1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 
 

 

http://www.dla.go.th/
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โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง

กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะ
นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1.กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.กำหนดเกณฑ์การประเมิน 
๓.ดำเนินการประเมิน 
๔.สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

การจัดทำ/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

น้ำบ่อหลวง  
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้น 

/ระดับตำบล 

 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง เพ่ือจัดทำ  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบล  
น้ำบ่อหลวง พิจารณา  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวงพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชดำริ พระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แจ้ง 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

น้ำบ่อหลวง  
อำเภอ จังหวัด ทราบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการดำเนินงานประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการกำหนดเป้าประสงค์   
12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

14 5.24 - - 50 18.73 64 23.19 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

9 3.37 - - 61 22.85 70 25.36 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

0 - - - 7 2.54 7 2.54 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและ
นันทนาการ 

1 0.36 - - 55 19.93 56 20.30 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

6 2.17 - - 64 23.19 70 2.54 

รวม 30 11.23 - - 237 88.76 267 100 
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4.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 
1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,760,100.00 4,539,773.82 6,299,873.82 
2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

1,055,425.00 - 1,055,425.00 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นและการกีฬาและ
นันทนาการ 

22,000.00 - 22,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

808,000.00 - 808,000.00 

กรวม 3,645,252.00 4,539,773.82 8,185,025.82 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค 
ก่อนการปฏิบัติงาน 

1.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 
2.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
3.เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เกิดโรคระบาด Covid-19 ทำให้การดำเนินการบางโครงการไม่
สามารถดำเนินการได้ 

หลังการปฏิบัติงาน 
1.จำนวนประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 
2.การติดตามประเมินผลโครงการบางโครงการดำเนินการล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
1.โครงการเกินศักยภาพควรมีการประสานแผนโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสามารถดำเนินการ

ได้ตามความต้องการของประชาชน 
2.ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดประชาคมให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมของประชาชน 
3.ควรมีการกำหนดระยะเวลาติดตามประเมินผลโครงการบางโครงการให้เป็นบรรทัดฐาน 
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แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   ( √ ) ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ป ี

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ ปาน
กลาง 

พอใช้ ไม่พึง
พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0%   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0%   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0%   
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57%   
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57%   
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 32.14% 67.86% 0%   
7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

32.14% 67.86% 0%   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.57% 71.43% 0%   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0%   

รวม 28.96% 69.84% 3.57%   
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
บ่อหลวงของท่านเท่าใด 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.60 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.95 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.20 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.95 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.60 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.85 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 

รวม 8.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๔๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.20 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.15 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.90 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.45 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.85 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.05 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.15 

รวม 8.92 
 
      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.70 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.45 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.30 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.90 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 

รวม 8.47 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๔๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.45 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.45 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.85 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.45 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.15 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.15 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.15 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.20 

รวม 8.87 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.70 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.45 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.55 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.45 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.60 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.70 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.00 

รวม 8.56 
 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๔๕ 

แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 
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 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเ์คราะห์
ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) 3 

 
 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๔๖ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
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 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
เป็นต้น 

 (3) 3 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -Strength  (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๔๗ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
10 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 
แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตรจ์ังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) 10 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(๕) 5 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(๕) 5 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
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แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่ง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จำนวนทีด่ำเนนิการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ทีไ่ด้กำหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพฒันาท้องถิน่โดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลีย่นจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เปน็โครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 5 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใชบ้อกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(๕) 5 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๑ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๒ 

แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง ที่ 428/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ลงวันที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 
 

5 5 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง ที่  424/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง 
ลงวันที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 

5 5 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๓ 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง ที่  494/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
ลงวันที่ 20 เดือน 
พฤศจิกายน 2562 

5 5 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง จัดประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ตำบล กรณีจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การเพ่ิมเติม  การ
เปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน /ระดับตำบล  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดม้ีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.2/ว0600  
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2559  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2560  

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1.รายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล 
2.รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10 10 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๔ 

 
ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
5 คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
เพ่ือจัดทำ  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา  
เพื่อจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 
 

1.รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
เพ่ือจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2.(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น  
ผ.01 , ผ.02 , ผ.02-1 , ผ.03 
   

20 20 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๕ 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
6 คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๖ 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
7 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วแต่กรณี 

1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
 

งานกิจการสภา 
สำนักงานปลัด  
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงที่ให้ความเห็นชอบ 

10 10 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1.ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 

 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๘ 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
9 แผนการดำเนินงานประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงาน  
 ประจำปี   
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง เพื่อเห็นชอบร่างแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปี   
3.ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 
4.แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวง เพ่ือทราบ(แล้วแต่กรณี) 
5.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวง ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
3.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 
4.รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวง 
 
 

10 10 

 

 

 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             หน้า ๕๙ 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
10 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 
 

1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปี
ละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินผลแผนพฒันา ทางด้าน
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
2.รวมรวมเอกสารประกอบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
(ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
3.ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผน 
4.จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง เพ่ือทราบการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา 
5.แจ้งให้สภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  หมวด 1 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
น้ำบ่อหลวง ทราบการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

20 20 

 รวม 10 กระบวนการ    100 100 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารสว่นตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่           หน้า ๖๐ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลใน
ระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 











งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๘๕ 

ส่วนที่ 5  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน 18 รายการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงดำเนินการ จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดหน้า 38) 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวงมีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จจำนวน 30 โครงการ จาก 267 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.23 ของจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี         
พ.ศ. 2563 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จำนวน 8,185,025.82 บาท  (รายละเอียดหน้า 40) 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบล 
และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ  (รายละเอียดหน้า 41-44) 
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์          
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 45-47) 
แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 48-51) 

 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๘๖ 

 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะนำไปสู่การ
พัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้า 52-59) 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563 มีจำนวน โครงการทั้งสิ้น 267 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 30 โครงการ  ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 237 โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 8,185,025.82 บาท  แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ     
เป็นเงิน 3,645,252.00 บาท  เงินสะสมและเงินทุนสำรอง เป็นเงิน 4,439,773.82 บาท (รายละเอียดหน้า      
39-40) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถ
ประมวลผลโครงการได้ คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
(รายละเอียดหน้า 61-84)  
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