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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน 1 คณะ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 

บัดนี ้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ (พ.ศ.2561–2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที ่2 ตุลาคม 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตันหยงดาลอ  
ขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  
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ส่วนที่ 1 
บทนา 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางไว้หรือไม ่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ดี สัก
เพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ 
จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย  
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

โครงการที่ด าเนินการอยู ่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดี ในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล 
(Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผล
ที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2. ประโยชน์ของกากับติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ 

ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  
1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ 

ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น 

ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัด 
ที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป  

 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ประกอบด้วย  

กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  
 

5. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
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ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว0357 เรื่อง แนวทางการ 
ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบกระมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

 
วิสัยทัศน์  

“ตันหยงดาลอจะเป็นต าบลแห่งสันติสุข   ประชาชนมีชีวิตอย่างพอเพียง ยึดม่ันในศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดี” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของอบต. 7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

1.พัฒนาและเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและ 
ปศุสั ตว์ ต ามแนวทาง เกษตรทฤษฏี ใหม่ สู่ นิ คม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
1.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
1.4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
1.5 รณรงค์ ให้ความรู้ เ พ่ือสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

2 .  พั ฒน าค นแ ละสั ง คม ให้ มี
คุณภาพ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
และนอกระบบทุกระดับ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  
ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วม 
ในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการ
เรียน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันปัญหา
ทางสังคม 
2.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของ 
ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
2.8 ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดถึงการบ าบัด ฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
แก่ผู้ติดยาเสพติด 
2.9 ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

 

3.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออก
ก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนาม
กีฬา  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

 
 
 
 
 
 
 

/.ยุทธศาสตร์... 



-6- 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
4. การบริหารจัดการที่ดี 4.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรภายในองค์กร 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
4.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม 
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4.5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การ 
ด าเนินงานขององค์กรรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

5.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง 
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ 
5.2 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและ 
ระบบประปา 

 

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง  
6.4 ด้านการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

7. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
สันติสุข 
7.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพ
ในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือการ
บริโภคและการจ าหน่วย ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  3.พัฒนาฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
  4.ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 
  5.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  6.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบโครงสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  7.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึก
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดท าระบบก าจัดขยะและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8.ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
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ส่วนที ่3 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าพัฒนาของ อปท.ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  

ตามหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
  1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

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

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

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

(3) 3 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

 

3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป กคร องส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น  และ เ ช่ื อ ม โ ย งห ลั กป ระช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

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

(10) 
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

4 

รวมคะแนน 100 90 
 
 
 

/.2.แนวทาง... 
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 2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

/.ประเด็น... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

9 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 8 

 
 
 
 
 

/.ประเด็น... 



-14- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
4 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ดเจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายตอ้ง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก เปูาหมายรอง 

(5) 
 

4 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่าร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

4 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4 

 
 

/.ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

4 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

4 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

4 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4 

รวมคะแนน 100 85 
หมายเหตุ : ให้คะแนนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560  
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ส่วนท่ี  ๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงดาลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕61  ถึง ตุลาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – 
๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/.แบบที่ 1... 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑-๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ................................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
2.14 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
/.แบบที่ 2... 
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  
๒๕๖1 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

(2) เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑-๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1/2561 ปีที่ 2/2562 ปีที่ 3/2563 ปีที่ 4/2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

9 275,000 9 755,000 9 275,000 9 755,000 36 2,060,000 

2.พัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

50 8,687,769 50 9,510,769 48 8,560,769 49 8,870,769 197 35,630,07
6 

3.พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

8 3,160,000 9 3,460,000 8 3,160,000 9 3,460,000 34 13,240,00
0 

4.การบริหาร
จัดการที่ดี 

50 2,405,500 48 3,830,000 45 3,022,000 41 2,516,000 184 11,773,500 

5.ด้าน
โครงการ
สร้างพื้นฐาน
ให้ได้
มาตรฐาน 

23 34,449,000 22 33,040,150 9 6,925,000 11 6,847,280 65 81,261,430 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

6 60,000 7 260,000 8 2,241,760 6 60,000 27 2,621,760 

7.ด้านความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

9 305,000 7 155,000 9 205,000 9 3,255,000 33 3,920,000 

รวม 155 49,342,269 152 51,010,919 135 24,389,529 134 25,764,049 576 150,506,766 

 

/.4... 
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4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1/2561 ปีที่ 2/2562 ปีที่ 3/2563 ปีที่ 4/2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

9 275,000 9 755,000 9 275,000 9 755,000 36 2,060,000 

2.พัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

50 8,687,769 50 9,510,769 48 8,560,769 49 8,870,769 197 35,630,07
6 

3.พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

8 3,160,000 9 3,460,000 8 3,160,000 9 3,460,000 34 13,240,00
0 

4.การบริหาร
จัดการที่ดี 

50 2,405,500 48 3,830,000 45 3,022,000 41 2,516,000 184 11,773,500 

5.ด้าน
โครงการ
สร้างพื้นฐาน
ให้ได้
มาตรฐาน 

23 34,449,000 22 33,040,150 9 6,925,000 11 6,847,280 65 81,261,430 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

6 60,000 7 260,000 8 2,241,760 6 60,000 27 2,621,760 

7.ด้านความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

9 305,000 7 155,000 9 205,000 9 3,255,000 33 3,920,000 

รวม 155 49,342,269 152 51,010,919 135 24,389,529 134 25,764,049 576 150,506,766 
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5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 33.33 - - 6 66.66 - - 9 100 

2.พัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

21 42 4 8 25 50 - - 50 100 

3.พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4 50 - - 4 50 - - 8 100 

4.การบริหารจัดการที่ด ี 29 58 - - 21 42 - - 50 100 
5.ด้านโครงการสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

- - 2 8.69 21 93.30 - - 23 100 

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- - - - 6 100 - - 6 100 

7.ด้านความมั่นคงและ
เสรมิสร้างสันตสิุข 

- - - - 9 100 - - 9 100 

รวม 57 36.77 6 3.87 92 59.35 - - 155 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร ์ งบตามข้อบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืนๆ รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปญัหาความยากจน 

69,920 0.99 - - - - 69,920 0.99 

2.พัฒนาคนและสังคมใหม้ี
คุณภาพ 

4,792,845 74.91 - - - - 4,792,845 74.91 

3.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

259,323 4.05 - - - - 259,323 4.05 

4.การบริหารจัดการที่ด ี 1,281,796.20 20.03 - - - - 1,281,796.20 20.03 

5.ด้านโครงการสร้างพื้นฐานใหไ้ด้
มาตรฐาน 

- - - - - - - - 

6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- - - - - - - - 

7.ด้านความมั่นคงและเสริมสรา้ง
สันติสุข 

- - - - - - - - 

รวม 6,397,884 100 - - - - 6,397,884 100 

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2561  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - - 

       

       

รวม - - - - - 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

             - 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 
๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  ) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบญัญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปญัหาความยากจน 

9 3 1 

2.พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 50 25 16 
3.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 8 4 2 
4.การบริหารจัดการที่ด ี 50 29 18 
5.ด้านโครงการสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 23 2 1 
6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6 - 0 
7.ด้านความมั่นคงและเสริมสรา้งสันติสุข 9 - 0 

รวม 155 59 38 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 72 28 - 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 80 20 - 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 84 16 - 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชา
ชนทราบ 

68 32 - 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 48 52 - 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 60 - 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

60 40 - 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56 44 - 

ภาพรวม 63.5 36.5 - 

 

หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -การค านวณร้อยละท าได้โดยการน าเอาจ านวนคนที่ตอบในแต่ละระดับความพึงพอใจตั้งหารด้วย
จ านวนคนทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100 เช่น ความพึงพอใจข้อ 1) มีผู้ตอบว่าพอใจมาก 20 คน จาก 25 คน จะได้ 
(20/25)*100 = 80% 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม โดยการน าเอา % ที่ได้จากการค านวณในแต่
ล ะ ช่ อ ง ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พ อ ใ จ นั้ น ๆ  ห า ร ด้ ว ย  8  ( จ า น ว น ข้ อ )  เ ช่ น 
(80%+84%+72%+68%+68%+88%+76%+80% =77%)/8=77% 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

8.60 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.88 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.40 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.64 

ภาพรวม 8.54 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.80 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.64 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

8.40 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.60 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.92 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 

ภาพรวม 8.49 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.00 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.28 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.60 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

8.84 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.84 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.64 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.40 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 8.90 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 
 

 
 
 
 

/.5.ผลการ... 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.64 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.84 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.28 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

8.84 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.84 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.64 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.40 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.72 

ภาพรวม 9.87 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 

 
 
 
 
 

/.5.ผลการ... 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.08 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.28 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.40 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

8.84 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.84 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.64 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.84 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.72 

ภาพรวม 8.83 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 

 
 
 
 
 

/.5.ผลการ... 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม - 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

- 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

- 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 

 
หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 

 
 
 
 
 

/.5.ผลการ... 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม - 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชาชน
ทราบ 

- 

5)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 

7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

- 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : วิธีการวัด/สูตรค านวณ 
  -น าคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้นของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดจะได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  -การค านวณร้อยละของความพึงพอในในภาพรวม จะหาได้จากการน าเอาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
  -จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงใจทั้งสิ้น 25 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.ส่วนที่ 5... 



ส่วนท่ี  5 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dlo.go.th) 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวดที่ 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมภิ
บาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ในระบบ e-plan และได้น าใช้ข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอในครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.โครงการ...

รายงานสรุปผลการด าเนินงานในระบบ e-plan ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 (ระหวา่งเดือนตลุาคม 2560-กนัยายน 2561) 

(www.dlo.go.th) 



 
 

 

-๓๔- 

โครงการที่ลงนามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ e-plan  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 

 
1.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปญัหาความยากจน 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ฝึกอบรมอาชีพต าบลตันหยงดาลอ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 28,350 

2 ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้สร้างความมั่นคงของครอบครัว ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 12,025 

3 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 15,595 

รวม 80,000 55,970 
 

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคณุภาพ 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ตันหยงดาลอต าบลสะอาด ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 28,900 

2 เมาลดิสมัพันธ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 80,000 79,750 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 2,654,800 1,592,400 

4 สนับสนุนเบี้ยความพิการ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 672,000 627,200 

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรบัเด็กนักเรยีน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 835,000 399,565 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 445,900 445,900 



 
 

 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

7 แข่งขันทักษะส าหรับเด็กเล็ก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 10,000 5,235 

8 วันเด็กแห่งชาต ิ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 50,000 41,275 

9 ปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 5,150 

10 อุดหนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 60,000 60,000 

11 รอมฏอนสมัพันธ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 80,000 79,000 

12 อาซูรอสัมพันธ ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 27,825 

13 ฮารรีายอสมัพันธ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 19,950 

14 ก่อสร้างก าแพงรั้วกูโบร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 259,000 ระหว่างด าเนินการ 

15 สานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่น ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 14,175 

16 เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 120,000 119,600 

17 ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมแก่เดก็และเยาวชน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 40,000 36,060 

18 ฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอาย ุ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 28,350 

19 ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 80,000 63,140 

 

-๓๕- 



 
 

 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.(ตือระ) ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 ระหว่างด าเนินการ 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.(ตอหลัง) ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 ระหว่างด าเนินการ 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.(จาบังโตะกู) ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 70,000 ระหว่างด าเนินการ 

23 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอยะหริ่ง ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 15,000 15,000 

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 154,700 154,700 

25 อุดหนุนส่วนราชการอาหารกลางวนัโรงเรียน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 1,376,000 944,000 

รวม 7,212,400 4,787,175 
 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลศิและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อวัสดุกีฬา ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 50,000 49,830 

2 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

 180,000 168,670 

3 แข่งขันกีฬาส าหรับเด็กเล็ก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 10,823 

4 อุดหนุนแข่งขันกีฬาและกรฑีายะหริ่งสัมพันธ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 30,000 

รวม 280,000 259,323 
 

-๓๖- 



 
 

 

4.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ด ี
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 จัดส่งบุคลากรอบรมสมัมนา  ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 280,000 212,913 

2 จัดหาวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 80,000 51,674 

3 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 50,000 46,850 

4 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 50,000 41,740 

5 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 100,000 96,000 

6 ปรับปรุงดูแลเว็ปไซต์ อบต. ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 10,000 8,000 

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 45,000 45,000 

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 4,300 4,000 

9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 29,800 

10 ฝึกอบรมบุคลากร อบต. ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 100,000 99,205 

11 จัดหาวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 80,000 92,566 

 

 

 

-๓๗- 



 
 

 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

12 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 20,000 15,693 

13 ออกบริการจัดเก็บภาษีและให้ค าปรึกษาแนะน าการช าระภาษีนอก
สถานท่ี 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 20,000 1,250 

14 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจ าปี 2561 ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 5,000 4,500 

15 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 200,000 16,930 

16 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองคลัง 30,000 6,630 

17 จัดซั้นวางเอนกประสงค ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 4,000 4,000 

18 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 70,000 70,000 

19 จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 8,500 8,500 

20 จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 6,000 5,000 

21 จัดส่งบุคลากรอบรมสมัมนา (ศพด./ส านักปลัด) ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 30,000 19,312 

22 จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 6,000 60,000 

23 จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก ศพด. ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 24,000 19,813 

24 จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรภาพบตัรค า ศพด. ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 12,000 12,000 

 

-๓๘- 



 
 

 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

25 จัดหาวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 50,000 49,075 

26 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 40,000 5,500 

27 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 30,000 5,240 

28 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 250,000 250,000 

29 จัดส่งบุคลากรอบรมสมัมนา  ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

ส านักปลดั 270,000 178,958 

รวม 1,904,800 1,460,149 
 

 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 

1 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.รูปตัวยพูร้อมฝาปดิสายก าปง ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 731,200 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ตัวยูพรอ้มฝาปิดสายเช้าบ้านตือระ ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 2561 

กองช่าง 1,443,400 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวม 2,174,600 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
6.ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

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

รวม -  

-๓๙- 



 
 

 

7.ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงและเสรมิสร้างสันตสิุข 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

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

รวม -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๐- 



 
 

 

ส่วนที่ 6 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 
1.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าพัฒนาของอปท.
ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 -2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

 1.1แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
 ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 4 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
    3.8 แผนงาน (5) 4 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4 

รวมคะแนน 100 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.1.2แนวทาง... 



 
 

 

-42- 
 
1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/.2.ผลการ... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 4 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) 4 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

(5) 4 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4 
รวมคะแนน 100 85 
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2.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ 2561(ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 
 
1.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 33.33 - - 6 66.66 - - 9 100 

2.พัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

21 42 4 8 25 50 - - 50 100 

3.พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4 50 - - 4 50 - - 8 100 

4.การบริหารจัดการที่ด ี 29 58 - 16 21 42 - - 50 100 
5.ด้านโครงการสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

- - 2 8.69 21 91.30 - - 23 100 

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- - - - 6 100 - - 6 100 

7.ด้านความมั่นคงและ
เสรมิสร้างสันตสิุข 

- - - - 9 100 - - 9 100 

รวม 57 36.77 6 3.87 92 59.35 - - 155 100 
 

 

 

 

 

/.2.การเบิกจ่าย... 
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร ์ งบตามข้อบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืนๆ รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปญัหาความยากจน 

63,920 0.99 - - - - 63,920 0.99 

2.พัฒนาคนและสังคมใหม้ี
คุณภาพ 

4,792,845 74.91 - - - - 4,792,845 74.91 

3.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

259,323 4.05 - - - - 259,323 4.05 

4.การบริหารจัดการที่ด ี 1,281,796.2
0 

20.03 - - - - 1,281,796
.20 

20.03 

5.ด้านโครงการสร้างพื้นฐานใหไ้ด้
มาตรฐาน 

- - - - - - - - 

6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- - - - - - - - 

7.ด้านความมั่นคงและเสริมสรา้ง
สันติสุข 

- - - - - - - - 

รวม 6,397,884 100 - - - - 6,397,884 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.3.ผลการ... 
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3.ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dlo.go.th) 
ที ่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการ การเบิกจ่าย 
1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

3 55,970 

2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 25 4,787,175 
3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4 295,323 

4 การบริหารจัดการที่ดี 29 1,460,149 
5 ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานให้ได้

มาตรฐาน 
2 อยู่ระหว่างด าเนิน

โครงการ 
6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- - 

7 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข - - 
รวม 63 6,598,617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.4.เปรียบเทียบ... 
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4.เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 

 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

 

 
โครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา

สามป ี
ปี 2560 

 
โครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ปี 2561 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏ 

ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ 
2560 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏ 

ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ 
2561 

 
จ านวน
โครงการ 
ที่น าไปสู่

การปฏิบัติ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2560 

 
จ านวน
โครงการ 
ที่น าไปสู่

การปฏิบัติ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2561 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 

ประจ าปี
งบประมาณ 

2560 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 

ประจ าปี
งบประมาณ 

2561 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

11 9 4 3 2 3 18.18 33.33 

2. พัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

56 50 24 30 19 25 33.92 44.64 

3. พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

8 8 5 4 4 4 50 50 

4. การบริหารจัดการที่
ดี 

44 50 32 40 17 29 38.63 58 

5. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

20 23 2 2 2 2 10 8.69 

6. จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

6 6 1 - - - 0 0 

7. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

8 9 2 - 2 - 25 0 

รวม 153 155 72 79 46 63 30.06 40.46 

 
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

/.5.ความเห็น... 
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5. ความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5.1 ความเห็น 
1) จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 6 เดือนแรกกับ 6 เดือนหลังไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
4) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของงบประมาณ ระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
5) การใช้จ่ายงบประมาณในบางโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้  
5.2 ขอเสนอแนะ 
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์การคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณในส่วนที่มีความสมดุลกับจ านวนโครงการที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติตลอดปีงบประมาณนั้น  
3) องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ 
5) การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการต้องสอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้  


