
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
เลขที่ ๑๐๖   หมู่ที่ ๔   ต าบลปากช่อง   
อ าเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๕๐ 
 

๐๓๒-๗๔๐๑๙๑-๒  
๐๓๒-๗๔๐๑๙๑-๒ ต่อ ๑๘   
www.pakchong.go.th 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จ.ราชบุรี 
 



สารบัญ 

 

ส่วนท่ี 1  บทน า            1 

 - ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล       3 

 - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล       4 

 - ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล        5 

 - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล       5 
 - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล        6 
 

ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 

 - แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     8 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 - ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน  15 

 - ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน  19 

 - การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ          24 

 - การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ         32 

 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา จากระบบ e – plan     37 
 

ส่วนท่ี 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 - สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม        69 

 - ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต      71 
 

ภาคผนวก            72 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                  1 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6       

พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า 
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
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เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล”นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผล 
ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด 
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ   เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน 
เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ.2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) 
(2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ 29  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อ
การจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการ
อื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพงึ
พอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได ้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน ตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์
เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี ๑   

แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 ดังนี้   

ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนท่ี ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนท่ี ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนท่ี ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ดังนี้   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังน้ี 
 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังน้ี 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปาก

ช่องในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ก าหนด 

  1. แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระ ดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ   หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

http://www.dla.go.th/
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7) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือ
จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิก  
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ส่วนที่ 2 
การตดิตามและประเมินผล 

 

แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริห ารส่วนต าบลปาก ช่อง   
ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
๒๕60 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

 

2.๑ 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) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                9 

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด            
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ

ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
 

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ก าหนดไว้และน ามา
เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลจึงสรุปนโยบายมา ดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางการ
พัฒนา คือ  

  1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคม
หมู่บ้านและต าบล เพื่อให้มีเวทีในการรับฟัง และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

2) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  บนหลักการ “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”   

3) ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่งค่ัง โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ     
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ  และการสร้างผลิตภัณฑ์  

OTOP  ของชุมชน 
2) สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน  

หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   
3) ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อระดมเงินออมและให้สมาชิก

กู้ยืม 
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง หรือตลาดนัดชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก 
 3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ 

1) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของประชาชน  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่   

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (๓ ขวบ) ให้รองรับการให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

4) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน  ตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 
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5) ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
 4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา คือ 
  1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

2) สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  (รพ.สต.)  
3) ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อสผ.) และชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีศักยภาพในการบูรณาการการท างานด้าน
สาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  หรือแพทย์วิถีธรรมเครือข่าย
หมอเขียว เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักการ “หมอที่ดีที่สุด  คือตัวเราเอง” 
 5. ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการเพ่ือการพัฒนาร่างกายและ
จิตใจ ในเรื่องของความมีน้ าใจและเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
  1) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม 

2) ส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง เพื่อการพัฒนาการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม 

3) สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา และลานกีฬาชุมชน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่ 
 6. ด้านการเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา  คือ 

1) ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน เช่น ไฟจราจร  ไฟเตือน
กระพริบ  กระจกโค้งเงา ลูกระนาด และป้ายเตือนต่าง ๆ 

2) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่าง หรือไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมในทุก
พื้นที่จุดล่อแหลม 

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และศูนย์ อปพร.  ตลอดจน
บุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

7. ด้านการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้  ความสามารถและ

พร้อมต่อการให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะจิตส านึกในการให้บริการที่ดีโดยยึดหลัก  “ประชาชน คือ นาย” 
2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   
3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมครบวงจร  (ONE  STOP SERVICE)  
4) ปรับปรุงสถานที่  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับ

บริการให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 
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8. ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมของ

จังหวัดราชบุรี 
2) การด าเนินการและบังคับใช้ข้อบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลกระทบต่อ

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
9. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
แหล่งน้ าสาธารณะทางธรรมชาติ  และที่สร้างขึ้นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา และขยายเขตระบบประปา  และไฟฟ้าให้
ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

3) พัฒนาระบบหอกระจายข่าว  และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการวาง
ระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

10. ด้านการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชน  และสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน  โดยมี
กรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) ส่งเสริมให้ชุมชน จัดท าโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ไม้
ดอกและไม้ประดับ  ในบ้านเรือนของตนเอง  รวมทั้งพื้นที่สาธารณะ 

2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ ทั้งในส่วนของการลด
ปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล   

4) ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน  รวมทั้ง
การใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน  
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑.  วิสัยทัศน์ 
“ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นชุมชนน่าอยู่ ” 

 2.  พันธกิจ 
๑. ปรับปรงุพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริม สนบัสนุนระบบเศรษฐกจิพอเพียง การเพิ่มรายได้ 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
๔. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๕. บ ารุง รกัษา บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ 
๖. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนร่วมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิม่ประสิทธิภาพการให้บรกิารแก่ประชาชน 

 3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
๒. มีแหลง่น้ าเพือ่การอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓. มีระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแกป่ระชาชนอย่างทั่วถึง 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
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๕. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน พรอ้มการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๗. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนร่วมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
๘. พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย

แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน  ดังนี้ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง และระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
๓. พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ 
๔. พัฒนาระบบผังเมือง การใช้ที่ดิน  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน ดังนี ้

1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได ้
2. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และตลาดนัดชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนาท้องถ่ิน  ดังนี ้

1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.  ควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ ด้านการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
4.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง............................................... 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพจิารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชาคมทอ้งถ่ินและร่วมจัดท าร่างแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถ่ิน (ระดบัหมู่บ้าน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถ่ิน (ระดบัต าบล/เมอืง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการ
พัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมลูจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพจิารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต   
 

 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 18.07 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 16.86 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐  
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 8.71 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 8.64 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 8.79 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 4.64 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 4.36 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.14 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 4.43 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.43 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.57 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87.64 
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ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
2.64 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2.00 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 1.79 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1.86 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1.64 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 1.93 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.93 

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.71 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๓) 2.57 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
4.57 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคับ
ใช้ผลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๓) 2.36 

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (๓) 2.50 

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2.43 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๓) 2.43 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2.57 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
8.71 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.64 

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.79 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(๕) 4.64 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕) 4.36 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 4.14 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(๕) 4.43 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕) 4.43 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) 4.57 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87.64 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8.86 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.21 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.00 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 8.93 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐  
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 4.71 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 4.43 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 4.71 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 4.36 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.36 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 4.43 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 4.43 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติ
มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4.50 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.71 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.71 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 4.43 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.29 
รวมคะแนน ๑๐๐ 89.07 
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8.86 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตวัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วดัผลในเชงิปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวา่เป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีไดก้ าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพฒันาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.21 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวดัคา่ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ 
ครุภัณฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถปุระสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค ์ และเป้าหมายของแผนปฏบิัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.00 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านตา่งๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตติ่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช ้SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ตดิต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านตา่งๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8.93 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่าร
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
4.71 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.43 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4.71 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 4.36 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลกัการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจรงิจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิทีเ่ป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู 
(๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) 4.36 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.43 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลือ่นการพฒันาทอ้งถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 4.43 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการทีป่ระชาชนต้องการเพือ่ใหเ้กิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4.50 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.71 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4.71 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 4.43 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 4.29 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.07 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
    สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    - จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

96 174,678,440.00 74 175,777,440.00 60 175,558,000.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และการลงทุน 

42 3,460,000.00 25 2,220,000.00 27 2,620,000.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

120 57,990,510.00 129 65,394,630.00 142 73,843,220.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 530,000.00 15 610,000.00 19 1,210,000.00 0 0.00 

ด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

30 2,195,000.00 38 3,240,000.00 38 3,240,000.00 0 0.00 

รวม 301 238,853,950.00 281 247,242,070.00 286 256,471,220.00 0 0.00 

 
หมายเหตุ  ช่องปี พ.ศ. 2565 ไม่มีข้อมูล เนือ่งจากดึงข้อมลูมาจาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) จากระบบ e-plan 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

21 21.87 3 3.12 72 75.00 - - - - 96 100 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 6 14.28 - - 36 85.71  - - - 42 100 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

17 14.16 - - 103 85.83  - - - 120 100 

4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 7.69 - - 12 92.30  - - - 13 100 

5. ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

5 16.66 - - 25 83.33  - - - 30 100 

รวม 50 16.61 3 0.99 248 82.39 - - - - 301 100 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 1. โครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ.2562 จ านวน    301   โครงการ  
 2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ จ านวน  37   โครงการ 
 3. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน      15   โครงการ 
 4. โครงการที่ประสานแผนกับ อบจ.ราชบุรี จ านวน      1   โครงการ 
 5. โครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน      50   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.61 
        6. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน    248   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    82.39 
 

ผลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิม่ข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ 2.10 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2,133,328.84 2,579,100.00 2,990,000.00- 7,702,428.84 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

180,000.00 - - 180,000.00 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

18,888,066.70 - - 18,888,066.70 

4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19,510 - - 19,510 

5. ด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

744,139.31 - - 744,139.31 

รวม 21,965,044.85 2,579,100.00 2,990,000.00 27,534,144.85 

 

 โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
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รายละเอียดโครงการท่ีมีการด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการท่ี 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                 299,797.96 
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8                      299,792.86 
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11                  299,785.35 
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13    299,504.23 
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14    299,766.17 
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15                    399,682.27 
7. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตต าบล 
    ปากช่อง 

    

8. ซ่อมแซมถนนลาดยาง     
9. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต     
10. ซ่อมแซมถนนลูกรัง    235,000 
11. ซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบจ่าย    
      น้ าประปา ภายในต าบลปากช่อง 

    

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเวก แก้วมุกดา    
      เชื่อมบ้านนายโอฬาร บุญเกตุ หมู่ที่ 1  (เงินสะสม) 

    

13. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง  
      กระโดน เชื่อมต่อโครงการเดิมหมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง  
      อ าเภอจอมบึง  (เงินสะสม) 

    

14. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      สายบ้านนายอ๋ัน อุ่นทา หมู่ที่ 4  (เงินสะสม) 

    

15. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5  
      เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง  
      ช่วงที่1 กม.0+000ถึง กม.0+361 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร     
      ยาว 361 เมตร  
      ช่วงที่2 กม.0+361ถึง กม.0+722 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร    
      ยาว 361 เมตร   (เงินสะสม) 

    

16. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาปิ่นทองเชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก  
      หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง (เงินสะสม) 

    

17. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนางเกลี้ยง จิตรค า หมู่ที่ 7  
      (เงินสะสม) 

    

18. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      สามแยกดอนมะขามเทศ-บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9 (เงินสะสม) 

    

19. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2  
      บ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10  (เงินสะสม) 

    

20. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      ซอยบ้านนางวารี ลายคล้ายดอก หมู่ที่ 11  (เงินสะสม) 

    

21. ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ อุ่นเรือน หมู่ที่ 12   
      เชื่อมหมู่ที่ 3 (เงินสะสม) 
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการท่ี 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ย 

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงใบ เชื่อมฝายน้ าล้น   
      หมู่ท่ี 13  (เงินสะสม) 

    

23. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางเอียด อุ่นเรือน หมู่ท่ี 14   
      (เงินสะสม) 

    

24. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      สายบ้านนางอุไร สังข์ทอง หมู่ท่ี 16 (เงินสะสม) 

    

25. ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  
      ช่วงท่ี 1 บริเวณหลังวัด/โรงเรียนวัดปากช่อง วนรอบหมู่บ้าน จนถึง              
      บริเวณบ้านนายอนุรักษ์ ทองชมพูนุช  
      ช่วงท่ี 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยสมชาย สมเหมาะ ถึงบริเวณบ้านอดีต  
      ผู้ใหญ่บุญรอด บุญญฤทธิ์  (เงินสะสม) 

    

26. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชัน้ 3 นายจ าเริญ ม.16  
      (เงินสะสม) 

   24,800 

27. โครงการปรับปรุงท่อประปาบ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 8 (เงินสะสม)    39,000 
28. โครงการปรับปรุงท่อประปาสายบ้านนายชา แสงโสม  ม.8 
      (เงินสะสม) 

   75,000 

29. โครงการวางท่อระบายน้ า ประปาบริเวณบ้านเกาะข้ีเหล็ก หมู่ 6 
      (เงินสะสม) 

   96,000 

30. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส วัดสูงเนิน หมู่ท่ี 4 
      (เงินสะสม) 

   320,000 

31. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านรางกัญชา หมู่ท่ี 3 
      (เงินสะสม) 

   424,000 

32. โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายพิษณุ  จันทร์สวาท    
      ม.14  (เงินสะสม) 

   439,000 

33. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้านนางสุกัญญา  มีพิษ     
      ม.12  (เงินสะสม) 

   99,600 

34. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หลังวัดหนองไผ่  ม.8 (เงินสะสม)    301,000 
35. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณเขาช่องลม ม.16  
      (เงินสะสม) 

   143,700 

36. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณบ้านนายสวัสดิ์  เนียมเตียง   
      ม.6 (เงินสะสม) 

   395,000 

37. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ข้ามล าห้วยหนองตาโต  ม.4 
      (เงินสะสม) 

   222,000 

38. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 บ้านเขาป่ินทอง 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
(โครงการประสานแผน) 

   2,990,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน     

39. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา)   

    

40. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพื่อจัดท าโครงการชุมชน 
      เกษตรปลอดสารพิษ            

    

41. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว                    

   30,000 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                29 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
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อยู่ระหว่าง
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ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ย 

42. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว 

    

43. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
      เพื่อจัดท าโครงการเลี้ยงไก่ไข่   

    

44. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาด จักสานตะกร้า          

    

45. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
      เพื่อจัดท าโครงการปลูกตะไคร้ 

   30,000 

46. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
      เพื่อจัดท าโครงการเลี้ยงจ้ิงหรีด เศรษฐกิจพอเพียง 

    

47. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาด 

    

48. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
      เพื่อจัดท าโครงการท าพริกแกง                                      

    

49. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดท าโครงการ 
      ตลาด นัดวิถีไทย และโครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ 

   40,000 

50. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
      เพื่อจัดท าโครงการท าพริกแกง                                     

    

51. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว                   

   20,000 

52. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
      เพื่อจัดท าโครงการเลี้ยงไก่บ้านพันธ์ุพื้นเมือง 

   30,000 

53. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
      เพื่อจัดท าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ 

   30,000 

54. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
      เพื่อจัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว 

    

55. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
      เพื่อจัดท าโครงการท าพริกแกง                                     

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

56. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
      และผู้ด้อยโอกาส                       

   38,927.50 

57. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                            
58. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม     
9. พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง     80,000 
60. ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ  
      อบต.ปากช่อง 

   50,000 

61. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน     82,450 
62. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ                        21,000 
63. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                   
64. วันเด็กแห่งชาติ                      
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งบประมาณ 
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65. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน                                
66. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน                   227,857.10 
67. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ                 1,408,762.50 
68. สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง                                         82,450 
69. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี อบต.ปากช่องคัพ      247,266.60 
70. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน     
      พนักงานส่วนต าบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 
       และกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ          
            

    

71. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอจอมบึง  
      เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
      บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
      28 กรกฎาคม ประจ าปี 2561-2564 
 

    

72. โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8          330,000 
73. โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 13     131,000 
74. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
      ในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง 

   30,000 

75. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     
76. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  
      (วันแม่แห่งชาติ)           

    

77. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 

    

78. โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    95,400 
79. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน     99,953 
80. ฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน      
81. บริหารจัดการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ าท้องถิ่น     
82. ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความพร้อม 
      รับสาธารณภัย                     

    

83. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    157,800 
84. ปรับปรุงโรงผลิตน้ าดื่ม ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง      
85. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านสาธารณสุข    92,400 
86. อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
      ด้านสาธารณสุข       
     1. โครงการ"ชุมชนร่วมใจใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1-16  
     2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
         หมู่ที่ 1-16  
     3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
         TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1-16           
   

    

87. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส    15,462,800 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                31 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการท่ี 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ย 

88. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                             250,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

89. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
90. จัดท าแนวเขตที่สาธารณะ      19,510 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการสร้างส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 
 

91. จัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ                
92. กิจกรรมอันเน่ืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล                       
93. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     
94. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน   
      อบต. ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
      ชุมชนท้องถิ่น 

   292,050 

95. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                      1,010 
96. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      องค์การบริหารส่วนต าบล  

   420,599.31 

97. ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลปากช่อง           

    

98. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่      2,870 
99. บริการอินเตอร์เน็ตต าบล          27,610 
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คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๖๐๐  คะแนน)   

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  ก าหนดแบบประเมินความพงึพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ทั้ง 1๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
2๐ คน คนละ ๑ ชุด รวมเป็น 32๐ คน 

- เปิดให้ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 11 คน 
- รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 331 คน 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.2.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
  ๑.2.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น

การประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  26,๔8๐  คะแนน  
                                              (8 x ๑๐ x 331) 

   ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 8,826      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
   ๑.๒)  ระดับคะแนน 8,827 – 17,654   คะแนน ระดับ  พอใจ 
   ๑.๓)  ระดับคะแนน   17,๖55 – 26,๔8๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 

 
  2) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

-  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพฒันา  3,310  คะแนน 
                                (๑๐ x 331) 
 ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 1,1๐3    คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

   ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๑,104 – 2,207    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
   ๓.๓)  ระดับคะแนน   2,208 – 3,310   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
  -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 

    
 

 

 
 

 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๕,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องในภาพรวม   
 

๑. จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   331   คน 
เพศชาย คิดเป็น  42%   เพศหญงิ    คิดเป็น  58% 
 

2. อายุ 
- ต่ ากว่า 20 ปี    คิดเป็น  4.8%  - 41 – 50  ปี  คิดเป็น  22.4 %
 - 20 – 30 ปี  คิดเป็น  13.9%  - 51 – 60 ปี   คิดเป็น  25.7 % 
- 31 – 40 ปี  คิดเป็น  22.3 % - มากกว่า 60 ปี  ข้ึนไป คิดเป็น  10.6 % 
 

3. การศึกษา 
- ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา      คิดเป็น   53.2% 
- มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช.  คิดเป็น   36.6% 
- ปวท./ปวส./อนปุริญญา    คิดเป็น     2.1% 
- ปริญญาตร ี        คิดเป็น     7.6% 
- สูงกว่าปรญิญาตร ี    คิดเป็น     0.6% 
 

4. อาชีพหลัก 
 - รับราชการ  คิดเป็น        7%  
 - เอกชน/รัฐวิสาหกจิ คิดเป็น     2.4% 
 - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น     8.5% 
 - รับจ้าง   คิดเป็น   44.1% 
 - นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น     6.9% 
 - เกษตรกร  คิดเป็น   34.7% 
 - นักการเมือง  คิดเป็น        0% 
 - อื่นๆ (ระบุ)   คิดเป็น        0% 
 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่องในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 28.09% 68.88% 3.02% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 26.28% 68.58% 5.13% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 23.86% 70.09% 6.04% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 23.86% 70.69% 5.43% 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 19.93% 74.32% 5.74% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.77% 69.48% 5.74% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 24.77% 69.18% 6.04% 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.14% 72.50% 6.34% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 17.52% 78.24% 4.22% 
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ส่วนท่ี 3  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ในการพฒันา 
แต่ละยุทธศาสตร์  โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องของท่านเท่าใด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ความพึงพอใจ คะแนนความ
พึงพอใจ 

(เต็ม  3,310  
คะแนน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2,466 74.50 พอใจมาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2,451 74.04 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2,441 73.74 พอใจมาก 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

2,443 73.80 พอใจมาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,381 71.93 พอใจมาก 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,384 72.02 พอใจมาก 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2,391 72.23 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,409 72.77 พอใจมาก 
รวม (คะแนนเต็ม 26,480) 19,366 73.13 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
 

ความพึงพอใจ คะแนนความ
พึงพอใจ 

(เต็ม  3,310  
คะแนน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2,487 75.13 พอใจมาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2,498 75.46 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2,497 75.43 พอใจมาก 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

2,475 74.77 พอใจมาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,458 74.25 พอใจมาก 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,441 73.74 พอใจมาก 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2,472 74.68 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,475 74.44 พอใจมาก 
รวม (คะแนนเต็ม 26,480) 19,809 74.78 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

ความพึงพอใจ คะแนนความ
พึงพอใจ 

(เต็ม  3,310  
คะแนน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2,373 71.69 พอใจมาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2,373 71.69 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2,363 71.38 พอใจมาก 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

2,333 70.48 พอใจมาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,302 69.54 พอใจมาก 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,317 70.00 พอใจมาก 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2,318 70.03 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,333 70.48 พอใจมาก 
รวม (คะแนนเต็ม 26,480) 18,712 70.66 พอใจมาก 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ความพึงพอใจ คะแนนความ
พึงพอใจ 

(เต็ม  3,310  
คะแนน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2,444 73.83 พอใจมาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2,444 73.83 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2,419 73.08 พอใจมาก 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

2,419 73.08 พอใจมาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,396 72.38 พอใจมาก 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,400 72.50 พอใจมาก 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2,429 73.38 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,433 73.50 พอใจมาก 
รวม (คะแนนเต็ม 26,480) 16,965 64.06 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 
 
 

ความพึงพอใจ คะแนนความ
พึงพอใจ 

(เต็ม  3,310  
คะแนน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2,453 74.10 พอใจมาก 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2,438 73.65 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2,427 73.32 พอใจมาก 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

2,429 73.38 พอใจมาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,412 72.87 พอใจมาก 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,411 72.83 พอใจมาก 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2,419 73.08 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2,434 73.53 พอใจมาก 
รวม (คะแนนเต็ม 26,480) 19,423 73.34 พอใจมาก 
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รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา จากระบบ e - plan 


