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ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว                         
ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้   ไดนำขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน (e-plan)  มาใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ดังกลาวดวย  โดยคณะกรรมการ            
ไดดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว  เปนที่เรียบรอยแลว   

 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว          
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1)  ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว   
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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหนาที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป     

 
ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว จึงไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็น ที่ไดจากการติดตามใหผูบริหารทองถ่ินทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้ 
จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว สามารถแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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สวนที ่ ๑ 

บทนำ 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสำคัญและจำเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลอง
กับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริงองคการบริหารสวน
ตำบลดอนแกวในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชน  
จึงจำเปนที่จะตองมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทำงานของปที่ผานมาอีกดวย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกำหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป 
และแผนการดำเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือ
ในการนำขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดำเนินงาน  

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กำลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน          

ใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคณุภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการ

ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหวางที่กำลัง

ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจำเปนเชนเดียวกับ 

การติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปน

ตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว

หรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุง

และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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๒.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการ

บริหารงานไดหลายแนวทาง  ดังนี ้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนหรือไม  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน

ของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกำหนดไวหรือไม  

๒.๓  เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจาหนาท่ี  ซึ่งเปนผล

ตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ

ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  

๓.๒  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  

๓.๓  เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว และ

แกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น  

๓.๔  เพ่ือใชเปนขอแนะนำผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป  

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี ้

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙  ดังนี ้

   (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ดังนี ้

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน            

โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ที่ ไดรับ            
การแตงตั้งตามระเบียบฯ ไดกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลดอนแกว ไวดังนี้   

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    
 ๒.  ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไวในแผนพัฒนา ปงบประมาณ ๒๕61 และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบที่ใชในการติดตามดังนี ้

  (๑)  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ โดยมีภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี ้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

                  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลดอนแกวแตละยุทธศาสตร 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนแกว (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

(๓)  การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (http://e-plan.dla.go.th/)  

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี ้

(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   

(๒)  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คือ ทุกๆระยะหกเดือน ดังนี้ 

o รอบเดือนเมษายน (ระหวางเดือน ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61)  

o รอบเดือนตุลาคม (ระหวางเดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61) 
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(๓)  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว

หรือไม 

(๔)  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   

(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

(๖)  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

                  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลดอนแกว 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลดอนแกวแตละยุทธศาสตร 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนแกวใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

ขอมูลในระบบ e-plan  ( http://e-plan.dla.go.th/ ) 

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 

 6.1  นางปทิตตา  สุดดวงแกว รองประธานสภาฯ                       ประธานกรรมการ 

 6.2  นางบัวลอย  หลักด ี ส.อบต. หมูที่ 5 กรรมการ 

 6.3  นายปรสงค  เหลี่ยมแสง ส.อบต. หมูที่ 6 กรรมการ 

 6.4  นายวิเชียร  สมศกัดิ ์ ผูแทนประชาคมตำบล กรรมการ 

 6.5  นางผุสดี  บุญยงค ผูแทนประชาคมตำบล กรรมการ 

 6.6  นางราตรี เตียวสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานพระนอน  กรรมการ 

 6.7  นางทองมุข  โปธา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

   โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

 6.8  นายบุญมี  ธนัญชัย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6.9  นางประนอม  เกตุวรภัทรา ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 6.10 นางสาวสุปวีณ  ศรโีสดา ผูอำนวยการกองคลัง กรรมการ 

 6.11 นางศิรัญญา  สุนทร หัวหนาสำนักปลัดฯ              กรรมการและเลขานุการ 

 6.12 นางสาวชญกาญต  ณะวิชัย หัวหนาฝายนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
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สวนที ่๒ 

วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

“ดอนแกว ตำบลแหงสุขภาวะ” 

หมายถึง ตำบลท่ีมีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ดาน ไดแก กาย จิต สังคม และปญญา อันไดแก 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดลอม

ดี ไมมีอุบัติภัย เปนตน 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย ไมเครียด คลองแคลว มีความเมตตา

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปนตน 

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึงการอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม 

ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคใีนชุมชน และมีสันติภาพ เปนตน 

4. สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจสูง เขาถึง

ความจริงท้ังหมด ลดละความเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมและชุมชน       

มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เปนตน 

 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

1. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งปองกัน

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และบำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. จัดใหมี การกอสรางและพัฒนาการคมนาคมที่ ไดมาตรฐาน  รวมทั้ งระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการตางๆ ที่ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

3. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  รวมทั้งตลาดชุมชนและสินคาพื้นเมือง 

4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

5. สงเสริมใหทุกชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พรอมทั้งสามารถดำเนิน

กิจกรรมตางๆ ดวยตนเองได  มีความคิดสรางสรรค 

6. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และประชาชนในทองถ่ิน   

ใหมีความรู คณุธรรมและจริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต 

7. จัดใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

8. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดตอ 

9. สงเสริมการศกึษาของเด็กเยาวชนภายในทองถ่ิน 

10.  พัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการทองเที่ยว 

11.  สนับสนุนบทบาทขององคกรศาสนาและสงเสริมกิจกรรมในการเผยแพรหลักธรรมของ

ศาสนา รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหสืบทอดตอไป 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักหวงแหนบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน และสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 

2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน และสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

3. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ 

4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

5. ชุมชนเขมแข็ง  สามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองได  มีความคิดสรางสรรค 

6. พนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และประชาชนในทองถิ่น มีความรู คุณธรรม  

และจริยธรรมในการทำงานและในการดำเนินชีวิต 

7. ภายในทองถิ่นปลอดจากปญหายาเสพติด 

8. ประชาชนในทองถ่ินมีสุขภาพอนามัยที่ด ี

9. เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ไดรับรูขอมูลขาวสารเพ่ิมมากขึ้น 

10.  ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต  

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น 

11.  ประชาชนมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ดาน คือ กาย จิต สังคม และปญญา และอยูรวมกับสังคม

อยางมีความสุข 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว   
ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร ดังนี ้

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.1 จัดใหมีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.2 จัดใหมีการกอสรางและการคมนาคมที่ไดมาตรฐาน 

  1.3 จัดใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะ 

  1.4 จัดใหมีการสรางรางระบายน้ำ วางทอพรอมบอพัก 

  1.5 จัดการจัดทำผังเมืองชุมชน โดยระบบสารสนเทศ (GIS) 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

  แนวทางการพัฒนา 

   2.1 สงเสริมการประกอบอาชีพ 

   2.2 สงเสริมการตลาดชุมชนและสินคาพ้ืนเมือง 

   2.3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ  

   2.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการทองเที่ยว 

   2.5 แกปญหาคนวางงาน 
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 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ำ 

   แนวทางการพัฒนา 

   3.1 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 

   3.2 ขยายเขตระบบประปาหมูบาน 

   3.3 พัฒนาระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

   3.4 ขุดลอกแหลงน้ำที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

   แนวทางการพัฒนา 

   4.1 การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   4.2 การควบคุมโรคและเฝาระวังโรค 

   4.3 การฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุ คนพิการ และประชาชน 

   4.4 การรักษาผูเจ็บปวย 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

   แนวทางการพัฒนา 

   5.1 สงเสริมสนับสนุนการศกึษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น 

   5.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 

   5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

   แนวทางการพัฒนา 

   6.1 สงเสริมกิจกรรมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

   6.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

   6.3 การรักษาความสงบและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

   6.4 สงเสริมและสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 

   6.5 สงเสริมอาสาสมัคร จิตอาสาและเครือขาย 

   6.6 บูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   แนวทางการพัฒนา 

   7.1 สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   7.2 ปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   7.3 บำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

   แนวทางการพัฒนา 

   8.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 

   8.2 สงเสริมกิจกรรมใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับภารกิจของ อบต. และการบริหาร

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

   8.3 พัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ใหมีความรู 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   8.4 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น           

ทุกภาคสวน 

   8.5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

   8.6 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานให เพียงพอและ             

มีประสิทธิภาพ 
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สวนที ่๓ 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาว
เปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาเปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน         
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ                      
ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลดอนแกว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖1 (ระหวางเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบการติดตามและ           
ประเมิลผลแบบตวับงชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี ้  
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในดานตางๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/
แผนงาน  ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทำงานตอไป  เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความ
เขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดำเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้       
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากกการกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้
ที่กำหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (early warning system)  เพ่ือใหทราบ
ขอผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(in – depth  evaluation)  เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จำเปน    
 
๒.  ความสำคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบตัิงาน 

๒.๑  ทำใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น
จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีข้ึน 
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๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณา           
ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก ข าราชการและลูกจ างของส วนราชการต างๆ โดยคาดหวังว า                   
จะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

๓.  วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบตัิงาน 

๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 

๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตวับงชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑  กำหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 

๔.๒  กำหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 

๔.๓  ดำเนินการประเมินตามตัวบงชี้ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 

 

 

 

 

๔.๑  การกำหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี ้

 (๑)  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

               ตัวบงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร  (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๒  :  คุณภาพยุทธศาสตร  (๕  คะแนน)     

ตัวบงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนา (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพโครงการพัฒนา (๕  คะแนน)    

(2)  การนำแผนไปปฏิบัต ิ

ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  กำหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี ้

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =   ดีมาก 

คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =   ด ี

ต่ำกวา  ๒๐   =   พอใช 

๔.3  ดำเนินการประเมินตามตัวบงชี้  ตั้งแตตัวบงชี้ที่ 1 - 6 ดังนี ้

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตวับงชี้การปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได  ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได  ๔  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได  ๓  คะแนน 

  มีการดำเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได   ๕   . 

ลำดับท่ี การดำเนินการ มีการดำเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบ

ปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ

ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา  

โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ  และขอมูล

ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

๒ คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ คณะกรรมการไดนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ 

และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร  

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร  

๗ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตร  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือนตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕9   

 

มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบงชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร 

เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกวา  ๘๐  คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป 

ขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑ . ข อมู ลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พื้ น ฐ า น ข อ ง

องค กรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ

แหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

20 

(3) 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง           

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ          

ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง            

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (2) 

(5 ) ขอมู ล เกี่ ย ว กับ ระบบ เศรษฐกิจ  เชน  การ เกษตร การประมง              

การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ

แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

(2) (2) 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) (2) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พื้นฐานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ตอ) 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การสำรวจและจัดการเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วีการ และการดำเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) (3) 

๒. การวิ เคราะห

สภาวการณ และ

ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1 ) การวิ เคราะหที่ ครอบคลุมความเชื่ อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจั งหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 

(2) 

15 

(2) 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) (1) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2) (2) 

(4 ) ก ารวิ เค ราะห ท าง เศรษ ฐ กิจ  ข อ มู ลด าน ราย ได ค รัว เรือ น              

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม

ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(2) (2) 

(5 ) การวิ เค ราะห สิ่ ง แ วด ล อ ม  พื้ น ที่ สี เขี ย ว  ธรรมช าติ ต า งๆ              

ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึนการประดิษฐที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจสงผลการการดำเนินงาน 

(2) (2) 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ

นำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว

ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหาการกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือ

แกไขปญหา 

 

(2) (2) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๒. การวิ เคราะห

สภาวการณ และ

ศักยภาพ (ตอ) 

 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน สรุปสถานการณ

การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) (1) 

(9) ผลที่ไดรับจากกาดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการ

ดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-

2560 

(1) (1) 

๓.  ยุทธศาสตร  

3.1 ยุ ท ธศาสตร

ข อ ง อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง ส ว น

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

อ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ งถิ่ น  แ ล ะ เชื่ อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช า รั ฐ               

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

๖๕ 

(10) 

๖๕ 

(10) 

3.2 ยุทธศาสตร

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand 4.0 

 (10)  (10) 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) (5) 

3.6 เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธที่มีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(5) (5) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่

จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกลาว 

(5) (5) 

3.9 ความ

เชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่ เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

(5) (5) 

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุม

หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนำไปสูการจัดทำ

โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและ

ครบถวน 

(5) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
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ตัวบงชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนา  

เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได  ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได  ๔  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได  ๓  คะแนน 

  มีการดำเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ที่  ๓  : ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได   ๕   . 

ลำดับท่ี การดำเนินการ มีการดำเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ กำหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน  

๓ มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน  

พันธกิจ จุดมุงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทองถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

๘ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำราง

แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบงชี้ที่  ๔   :  คุณภาพโครงการพัฒนา  
เกณฑตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ำกวา  ๘๐  คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได   5   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

100  คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป 
ขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

 

 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร

ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ

การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ

ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

 

10 10 

๒. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น           

สี่ ป ไป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิง

ปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ

ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จำนวน

ที่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ

ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ

หนาที่ที่ไดกำหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการ             

ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 

 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น           

สี่ ป ไป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การนำเอาเทคนิคตางๆ มาใช เพื่ อวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่

ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการ               

ที่ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 10 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิ เคราะหแผนงาน  งาน ที่ เกิดจากดานตางๆ มีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ

ตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

/Trend หรือหลักการบู รณาการ (Intrgration) กับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ

การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) (Local Sufficiency Economy 

Plan : LSEP)  

10 10 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

ที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

60 

(5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง

กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ 

ชั ด เจ น น ำ ไ ป สู ก า ร             

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง 

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ

ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน 

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคอืกลุมเปาหมายรอง 

(5) (5) 

5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ  (1 ) ความมั่ นคง (2 ) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมนคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

สอดคลองกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ

ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย

ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ

การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อ

สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลองกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู  Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก

การผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาค

บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย

และพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน      

ดานการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ท อง ถ่ิน  เสมื อน หนึ่ งการ ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาจั งห วัด                

ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้

โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป

ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแกไขปญหา

ความยากจนหรือการ

เสรมิสรางใหประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่

ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอ

ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท อ ง ถิ่ น                       

(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) (LSEP) 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ โครงการพัฒ นาจะตองคำนึ งถึ งหลักสำคัญ                    

5 ประการในการจัดทำโครงการ ไดแก (1) ความประหยัด 

(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)                

(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา

หรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณรายจายใน

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏ

ในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (5) 

5.11 มีการกำหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรบั 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) ที่ สามารถวัด ได  (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใช บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ  (efficiency) ได                 

เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนด

อัน เกิ ดจ ากผ ล ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค ที่ เกิ ด จ ากสิ่ งที่ ได รับ                    

(การคาดการณ คาดวาจะไดรบั) 

 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.12 ผลที่คาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค             

ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและ

มีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตามโครงการ                       

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งที่

ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ

สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความ              

เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 

 

ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดำเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐    ได  ๕  คะแนน 

  ดำเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐  ได  ๔  คะแนน 

  ดำเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได  ๓  คะแนน 

  ดำเนินการไดต่ำกวารอยละ ๓๐  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได   ๐   . 

การดำเนินการ จำนวน

โครงการ 

รอยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เฉพาะป 2561) 279 -  

 

 

 

 

๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 

250 89.60 

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

250 89.60 

การดำเนินงานจริง ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางตุลาคม ๒๕60 ถึง 

มีนาคม ๒๕๖1) 

49 17.56 

หมายเหตุ  :  คำนวณรอยละจากแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมมีผลกระทบ    ได  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวา ๓  โครงการ  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได   ๕   . 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ดำเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   

49 ไมมีผลกระทบ ๕ 

การประเมินผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  
องคการบริหารสวนตำบลดอนแกวนั้น ไดมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหเกิด

ความสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตรประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน          
เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว              
ไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ ตำบลสุขภาวะ โดยเนนการขับเคลื่อนบนฐานขององคกร
แหงการเรียนรู การมีสวนรวม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น การดำเนินการโครงการ         
ทั้ง 49 โครงการที่แลวเสร็จในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 นั้น ทุกโครงการลวนแตนำไปสูการพัฒนา          
เพ่ือสนองตอบความตองการและประโยชนสุขของประชาชน กอใหเกิดความตอเนื่องและความยั่งยืนของชุมชน      
โดยไมไดสรางผลกระทบดานลบหรือความเสียหายแกประชาชนแตประการใด อนึ่ง มีแตผลกระทบดานดีที่ 
เปนประโยชนกับประชาชน แบงตามยุทธศาสตรตางๆ ไดดังนี ้

1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน : -  (ยังไมไดดำเนินการ) 
2) ดานเศรษฐกิจ : กลุมอาชีพในพ้ืนที่ตำบลดอนแกว มีความเขมแข็ง มีความสามารถมากขึ้น              

จนมีผลิตภัณฑ OTOP ที่มีคุณภาพระดับ 4 ดาว ที่เปนเอกลักษณของตำบลหลากหลายชนิด 
3) ดานแหลงน้ำ :   - (ยังไมไดดำเนินการ)  
4) ดานสาธารณสุข : ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงมากขึ้น จากเจาหนาที่และ

อาสาสมัครดานสุขภาพที่ดำเนินการเชิงรุกในการเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง คนพิการ รวมถึง
ผูสูงอายุในตำบลดอนแกว  

5) ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การศึกษาของประชาชนในตำบลดอนแกวสวนใหญอยูใน
เกณฑที่ดี เนื่องจากผูบริหารใหความสำคัญและมีนโยบายทางดานการศึกษา มีสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใน
ชุมชนหลายแหง ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและสงเสริมการ
อนุรักษ และสืบทอดกิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ทำใหมีกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาตางๆ อยางสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางดานกีฬาอยางสม่ำเสมอ   

/6) ดานสังคม... 
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6) ดานสังคม : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว มีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน และสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง ทำใหตำบลดอนแกวเปนชุมชนที่เขมแข็งและมีสวน
รวมในการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ 

7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว มีการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชนทุกหมูบานที่ไดรับความสำเร็จ โดยชุมชนตางมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ชวยกันลดการสรางมลภาวะตางๆ และสรางตำบลดอนแกวใหเปนชุมชนที่นาอยูรวมกัน  

8) ดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี : มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน และเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในทุกๆ ดาน เริ่มตั้งแตการ
จัดทำแผนชุมชน จนถึงแผนพัฒนาระดับตำบล ทำใหโครงการพัฒนาตางๆ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง  

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 
ลำดับท่ี ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนา ๕ ๕ 
๔ คุณภาพโครงการพัฒนา ๕ 5 
๕ การดำเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒5 
 

การสรุปผลเชิงคุณภาพ  
จากผลการประเมินตามตัวบงชี้ตางๆ สามารถสรุปผลในเชิงคณุภาพตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน :  -  (ยังไมไดดำเนินการ) 
2) ดานเศรษฐกิจ : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว มีประเด็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจคือ            

การสงเสริมกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือใหกลุมอาชีพมีปจจัยการผลิตหรือเงินทุน ในการดำเนินกิจกรรม
ของกลุมอยางเพียงพอ สงเสริมการตลาด และสถานที่จำหนายผลิตภัณฑ เพ่ือใหสินคาและผลิตภัณฑมีตลาด
รองรับ และมีสถานที่จำหนายอยางเพียงพอ สงเสริมใหประชาชนที่มีรายไดนอย จากเกณฑมาตรฐาน จปฐ.           
มีอาชีพเสริม และมีอาชีพท่ีมั่นคง เพ่ือใหประชาชนมีรายได ลดปญหาหนี้สิน แกปญหาการวางงาน และ               
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3) ดานแหลงน้ำ :   -  (ยังไมไดดำเนินการ) 
4) ดานสาธารณสุข : พื้นที่ในตำบลดอนแกว มีสถานบริการดานสาธารณสุขหลายแหง ทั้งในระดับ

ตำบลและระดับจังหวัด จึงเปนจุดเดนของตำบลดอนแกวท่ีจะประสานความรวมมือใหหนวยงานเหลานี้               
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การใหความรูและดูแลสุขภาพและชวยแกไขปญหาทางดานสาธารณสุข            
ในพ้ืนที่ใหหมดไป 

5) ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกวใหความสำคัญทางดาน
การศกึษา ศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรม โดยสงเสริมการศกึษาในระดับเริ่มตนใหไดมาตรฐานตั้งแตเด็กระดับ 

/กอนวัยเรียน... 
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กอนวัยเรียน เนนการเตรียมความพรอมและสงเสริมความคิดสรางสรรคใหแกเยาวชน ทำใหเด็กมีความพรอม
และสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่องใหกับประชาชน            
ทุกระดับ โดยเนนการศึกษาตลอดชีวิต ทำใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง สงผลใหสามารถประกอบ
อาชีพ และพัฒนาความรูดานพื้นฐานไดตลอดเวลา สงเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนใหแกสถานศึกษา 
ทำใหนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ สงเสริมใหมีกิจกรรมเพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาพ 
สงเสริมและสนับสนุนศูนยกีฬาหมูบานและตำบลใหมีความเขมแข็ง สรางนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย สนับสนุน 
การกีฬาของทองถ่ินใหเขาสูระดับสากล ทำใหประชาชนในตำบลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ศูนยกีฬาหมูบาน
และตำบลมีความเขมแข็ง รวมถึงมีการสรางนักกีฬาระดับทองถิ่นเขาสูระดับสากล นอกจากนี้ยังสงเสริมอนุรักษ 
ถายทอดวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของประชาชน ทำใหชุมชนมีความรักและหวงแหน ภาคภูมิใจ มีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี  วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม 

6) ดานสังคม : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดเล็งเห็นถึงการแกไขปญหาอยางจริงจัง ในดาน
การสรางชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางความสงบสุขปลอดภัยใหแกชุมชน สงเสริมการมีบทบาทของสตรีในตำบล 
สงเสริมใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง สงเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห
ใหแกผูดอยโอกาส จัดใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งแกไขปญหาแรงงานตางดาว           
ซึ่งจะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองได ชุมชนสามารถอยูรวมกัน              
อยางสงบสุข ปลอดภัยทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน สามารถปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ สตรีเขามามีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินใหกับชุมชนในดานตางๆ ประชาชนสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ภายในทองถิ่น
ปลอดจากปญหายาเสพติด รวมถึงปญหาแรงงานตางดาวหมดไป 

7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : องคการบริหารสวนตำบลดอนแกวมีประเด็นหลักในการ
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือการรณรงค เพื่อลดปญหามลพิษ การบำรุงรักษาตลิ่งสองฝง
ขางแมน้ำปง ลำเหมืองสาธารณะ และรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ การอบรมใหความรู ปลูกจิตสำนึกของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดตั้งกลุมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม และการบังคับใชกฎหมาย เชน พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องสิ่งกอเหตุรำคาญ และขอบัญญัติตำบลเรื่องการเลี้ยงสัตว สถานประกอบการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และกฎหมายเรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน 

8) ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี : องคการบริหารสวนตำบล           
ดอนแกวมีประเด็นหลักในการพัฒนาดานการเมืองการปกครอง  คือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนตระหนักในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดาน สงเสริมและ
รณรงคใหประชาชนเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตน เพ่ือตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สงเสริมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูนำทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึง
พนักงานและลูกจางของทองถ่ิน สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในรูปของประชาคมทองถิ่น และสงเสริม
ใหมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช ในการบริหารจัดการทุกระดับ เพ่ือใหการทำงานมีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได    

 

 

 

/แบบตัวบงชี้... 
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ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 

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

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ตำแหนง .............................................. 

 

สังกัด : สำนัก/กอง ................................................................................................................................... 

 

คำอธิบาย  :  ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีเลือก 

ลำดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบงชี้) ใช ไมใช 

๑ เปนโครงการที่ประชาคมทองถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ

แหลงน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา   

๓ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของ อบต.   

๔ ไดดำเนินโครงการ   

๕ ดำเนินโครงการตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงาน   

๖ งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ    

๗ กลุมเปาหมายรอยละ ๕๐ ขึ้นไปไดรับประโยชน   

๘ การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ ๕๐ ขึ้นไป   

๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ขึ้นไป   

 

 

 

 

 

แบบตัวบงชี้การปฏิบตังิานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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สวนที ่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  

และการตดิตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตาม

และประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูล

ดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและ            

ผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล

โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  

แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ                     

ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนแกว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน             

ตุลาคม ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ 

๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
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คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว  อำเภอแมริม  จงัหวัดเชียงใหม   

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 

ไมมีการ

ดำเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
  

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา   

สวนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น 
  

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล   

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง   

      กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   

แบบท่ี 1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 
อำเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 
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ประเด็นการพัฒนา คะแนน คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (10) 

    3.4 วิสัยทัศน  (5) (5) 

    3.5 กลยุทธ (5) (5) 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5) 

    3.8 แผนงาน  (5) (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (5) 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวม 100 100 
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คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป          
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 

------------------------------------------------------------------------------- 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว  
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  รอบเดือนเมษายน (ระหวางเดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61)   
  (๒)  รอบเดือนตุลาคม (ระหวางเดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61)   
 
สวนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป 

การวางแผน  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป               
(พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ           
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้

 
 
 
 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายปงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 24 21,867,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 7,720,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14 891,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง 
และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

24 967,000.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 279 53,011,200.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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การจัดทำงบประมาณ 
 

  ผูบริหาร อบต.ดอนแกว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 250 โครงการ งบประมาณ 38,418,633 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญตัิ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 22 5,350,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 17 340,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 2 380,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 25 733,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 13,829,607.80 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 58 16,487,225.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 793,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

22 505,000.00 

รวม 250 38,418,632.80 
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คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไวและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ  

2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป      

สวนที่  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว   

๑.๒  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน   2 เมษายน ๒๕61 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

๒.๑  ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ       

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ

ที่ไดปฏิบัต ิ

คิดเปนรอยละ 

(%) 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 24 22 91.67 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 21 17 80.95 

3. การพัฒนาแหลงน้ำ 3 2 66.67 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 33 25 75.76 

5. การพัฒนาดานการศึกษา ฯ 99 91 91.92 

6. การพัฒนาดานสังคม 61 58 95.08 

7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาต ิฯ 14 13 92.86 

8. การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและ

การบริหารจัดการที่ดี 
24 22 91.66 

รวม 279 250 89.60 

 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1  ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)) 
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สวนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล

ดอนแกว 

ขอความ จำนวนผูตอบ (คน) รอยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 
 

 
156 
243 

 
39 
61 

2. อาย ุ
        ไมเกิน 18 ป 
        18 – 25 ป 
        26 – 59 ป  
        60 ป ขึ้นไป 
 

 
 

32 
247 
120 

 
 

8 
62 
30 

3. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        ปวช./ปวส. 
        ปริญญาตร ี
        ปริญญาโท 
        อื่นๆ.................................... 
 

 
128 
84 
60 

119 
8 

 
32 
21 
15 
30 
2 

4. อาชีพ 
        เกษตรกร 
        รับจางท่ัวไป 
        ขาราชการ 
        รัฐวิสาหกิจ 
        คาขาย 
        อื่นๆ (ธุรกิจสวนตัว) 
 

 
32 

140 
56 
24 
93 
54 

 
8 

35 
14 
6 

23 
14 
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ประเด็น พอใจมาก พอใจ 
ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 46 % 54 %  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 47 % 52 % 1 % 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 42 % 58 %  

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

    ใหประชาชนทราบ 

39 % 60 % 1 % 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 35 % 64 % 1 % 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 40 % 54 % 6 % 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

43 % 51 % 6 % 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 40 % 51 % 9 % 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 43 % 54 % 3 % 

ภาพรวม 
42 % 55 % 3% 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร
ลำดับท่ี 

ความพึงพอใจแตละยุทธศาสตร พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 44 % 53 % 3 % 

2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 38 % 55 % 7 %  

3 การพัฒนาดานแหลงน้ำ 35 % 53 % 12 % 

4 การพัฒนาดานสาธารณสุข 44 % 53 % 3 % 

5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 45 % 52 % 3 % 

6 การพัฒนาดานสังคม 43 % 55 % 2 % 

7 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 44 % 50 % 6 % 

8 การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร

จัดการที่ดี 

50 % 42 % 8 % 

ภาพรวม 
43 % 52 % 5 % 

 

แบบท่ี 3/2  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกวในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.6 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 8.2 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.8 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.3 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 

ภาพรวม 
8.5 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดานเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.1 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.8 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 8.7 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.9 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.8 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.5 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.6 

ภาพรวม 
8.8 
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดานแหลงน้ำ 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 9.3 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.0 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.2 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.2 

ภาพรวม 
9.1 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาดานสาธารณสุข 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.5 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.3 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.4 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 9.4 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.6 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.7 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.6 

ภาพรวม 
9.5 
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ยุทธศาสตรที่ 5  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.9 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.2 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.0 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 9.5 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.4 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.3 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.7 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 

ภาพรวม 
9.3 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพฒันาดานสังคม 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.8 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.0 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 8.8 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.5 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.3 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.0 

ภาพรวม 
9.0 
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.9 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 9.2 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.2 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.0 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.3 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.2 

ภาพรวม 
9.0 

 

ยุทธศาสตรที่ 8  การพฒันาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.2 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน 9.3 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.4 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.5 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.3 

ภาพรวม 
9.2 
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สวนที ่ 5 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง เรงรัดการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณานำเขาขอมูล          
ในระบบ e-plan ไปใชในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓)  นั้น 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบล
ดอนแกว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว   
จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61  ดวยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ  

e-plan 

(http://e-plan.dla.go.th/) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-Plan 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว  

 “ดอนแกว ตำบลแหงสุขภาวะ” 

 ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว 

 1. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งปองกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และบำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. จัดใหมี การกอสรางและพัฒนาการคมนาคมที่ ไดมาตรฐาน  รวมทั้ งระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการตางๆ ที่ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

3. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  รวมทั้งตลาดชุมชนและสินคาพื้นเมือง 
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
5. สงเสริมใหทุกชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พรอมทั้งสามารถดำเนิน

กิจกรรมตางๆ ดวยตนเองได  มีความคิดสรางสรรค 
6. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และประชาชนในทองถ่ิน   

ใหมีความรู คณุธรรมและจริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต 
7. จัดใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
8. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดตอ 
9. สงเสริมการศกึษาของเด็กเยาวชนภายในทองถ่ิน 
10.  พัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการทองเที่ยว 
11.  สนับสนุนบทบาทขององคกรศาสนาและสงเสริมกิจกรรมในการเผยแพรหลักธรรมของ

ศาสนา รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหสืบทอดตอไป 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว            

8 ยุทธศาสตร ดังนี ้

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.1 จัดใหมีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

   1.2 จัดใหมีการกอสรางและการคมนาคมที่ไดมาตรฐาน 

   1.3 จัดใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะ 

   1.4 จัดใหมีการสรางรางระบายน้ำ วางทอพรอมบอพัก 

   1.5 จัดการจัดทำผังเมืองชุมชน โดยระบบสารสนเทศ (GIS) 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

  2.1 สงเสริมการประกอบอาชพี 

   2.2 สงเสริมการตลาดชุมชนและสินคาพ้ืนเมือง 

   2.3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ  

   2.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการทองเที่ยว 

   2.5 แกปญหาคนวางงาน 



41 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ำ 
   3.1 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 
   3.2 ขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
   3.3 พัฒนาระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
   3.4 ขุดลอกแหลงน้ำที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
   4.1 การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   4.2 การควบคุมโรคและเฝาระวังโรค 
   4.3 การฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
   4.4 การรักษาผูเจ็บปวย 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   5.1 สงเสริมสนับสนุนการศกึษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น 
   5.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
   5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
   6.1 สงเสริมกิจกรรมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
   6.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
   6.3 การรักษาความสงบและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   6.4 สงเสริมและสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
   6.5 สงเสริมอาสาสมัคร จิตอาสาและเครือขาย 
   6.6 บูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   7.1 สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   7.2 ปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   7.3 บำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
   8.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
   8.2 สงเสริมกิจกรรมใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับภารกิจของ อบต. และการบริหาร 
    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   8.3 พัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ใหมีความรู 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   8.4 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน            

ทุกภาคสวน 
   8.5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

8.6 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
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ง. การวางแผน  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที ่กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตอไป  

องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการ          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 24 21,867,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 7,720,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14 891,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง 
และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

24 967,000.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 279 53,011,200.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
 

  ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่                   
4 สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 250 โครงการ งบประมาณ 
38,418,633 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญตัิ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 22 5,350,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 17 340,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 2 380,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 25 733,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 13,829,607.80 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 58 16,487,225.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 793,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

22 505,000.00 

รวม 250 38,418,632.80 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 

     องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ จำนวนเงิน 2,937,662.49 บาท             
มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 2,740,465.71 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน - - - - 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 4,831.50 1 4,831.50 

3. การพัฒนาแหลงน้ำ - - - - 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 12 102,622.00 12 96,572.00 

5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 

และวัฒนธรรม 

6 2,345,546.00 6 2,199,966.00 

6. การพัฒนาดานสังคม 8 88,743.19 8 62,176.41 

7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาต ิ 7 197,479.00 7 189,479.00 

8. การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและ 

การบริหารจัดการที่ดี 

15 198,440.80 15 187,440.80 

รวม 49 2,937,662.49 49 2,740,465.71 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2561 
องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม  

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561) 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน 
รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 24 21,867,000 22 5,350,800 0 0 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 21 1,805,000 17 340,000 1 4,831.50 1 4.76 4,831.50 0.27 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 3 550,000 2 380,000 0 0 0 0 0 0 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 33 1,143,000 25 733,000 12 102,622 12 36.36 102,622 8.98 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา 

ประเพณี และวัฒนธรรม 
99 7,720,600 91 13,829,607.80 6 2,345,546 6 6.06 2,345,546 30.38 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 61 18,067,600 58 16,487,225 8 88,743.19 8 13.11 88,743.19 0.49 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14 891,000 13 793,000 7 197,479 7 50 197,479 22.16 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  

การปกครองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
24 967,000 22 505,000 15 198,440.80 15 62.5 198,440.80 20.52 

รวม 279 53,011,200 250 38,418,632.80 49 2,937,662.49 49 17.56 2,937,662.49 5.54 
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สวนที่  6 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖1  
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.256-2564) ขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนแกว  สามารถสรุปได  ดังนี ้

๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดงัน้ี 
  - ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ได ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการ
ครบทุกขั้นตอน   

- แบบท่ี ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น              
โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน   

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้  
- ตัวบงชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได ๕ คะแนนเตม็  
- แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร                

ได ๑๐๐ คะแนน  

1.3  กระบวนการจัดทำโครงการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดงัน้ี 
  - ตัวบงชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนา ได ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการ             
ครบทุกขั้นตอน  

1.4  ผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา สรุปไดดังนี้  
- ตัวบงชี้ที่ ๔ : คุณภาพโครงการพัฒนา  ได  5  คะแนน 
- แบบประเมินคุณภาพโครงการ : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ          

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ได 100 คะแนน 

2.  ผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบตั ิ
 ๒.1  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

- แบบที่  ๓/๑  : แบบประเมินผลการดำเนิ นงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่น                  
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จำนวน   279  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ  จำนวน   250  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ  89.60  ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
  - ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ป ๒๕๖1   

  โครงการท่ีบรรจุในแผน จำนวน   279  โครงการ 
     สามารถดำเนินการได     จำนวน     49  โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  17.56  ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 

/ตัวบงชี้ที่ 5... 
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- ตัวบงชี้ที่ ๕ :  การดำเนินโครงการ  ไมไดคะแนน 

๒.2  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
- ตัวบงชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได  5  คะแนน 

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนแกว ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ในภาพรวม                    
ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61     

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบงชวง              
ของผลการประเมินออกเปน ๓ ระดับ คือ ไมพอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยูในระดับ               
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 99.09 เทียบกับผลการประเมินของปงบประมาณ ๒๕60 รอยละ 95.22            
แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 3.87 ซึ่งมากกวาปที่ผานมามาก  

๔.  ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชาชน 
  องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไมมีขอรองเรียนและความขัดแยงกับประชาชน มีเพียง            
ขอรองทุกขที่ตองการใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการแกไขให เมื่อองคการบริหารสวนตำบลได
ดำเนินการแกไขแลวประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปญหาท่ีเกิดขึ้นองคการบริหารสวนตำบลยังไมสามารถ
แกไขใหได ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไมพอใจในที่สุด   

  ๕.  ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตำบล 
  ๕.๑ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล  

มีดังนี้ 
ปญหา 

๑) ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนอยกวาปที่ ผ านมา ซึ่ งไม ไดรับ           
ตามเป าประสงคที่ตั้ งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจำป                  
ทำใหงบประมาณไมเพียงพอ และไมสามารถดำเนินการโครงการไดทั้งหมด  
๒)  ไมมีสถานที่จอดรถสำหรับใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการอยางเพียงพอ  
รวมถึงที่จอดรถสำหรับเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงาน 
๓)  ประชาชนในตำบลยังมีความตองการดานตาง ๆ จาก อบต. อีกเปนจำนวนมาก  
และยังไมเขาใจถึงอำนาจหนาที่ที่ อบต.จะสามารถดำเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  มีขอจำกัดทางดานระเบียบ ขอบังคับและอำนาจหนาที่ท่ี อบต. จะสามารถ
ดำเนินการได   

   5.2  แนวทางการแกไขขององคการบริหารสวนตำบล มีดังนี ้  
  (๑)  การดำเนินงานของ  อบต. 

๑)  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารจัดการของทองถ่ิน             
ในการดูแลความเปนอยูของประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชนที่ประชาชน             
จะไดรับเปนสำคัญ   

/2) การจัดทำ... 
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๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานะ            
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  
และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดำเนินการไดทันในปงบประมาณนั้น   

๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ  และเหมาะสม  ครอบคลุมกับ
ภารกิจแตละดานที่จะตองดำเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม           
โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ำ รางระบายน้ำ เพื่อแก ไขปญหาน้ำขั ง           

น้ำเนาเสียไมใหสงกลิ่นเหม็น ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง และไมใหเปนแหลง
เพาะเชื้อโรคตาง ๆ   

๒)  ควรมีการจัดหาสถานที่จอดรถสำหรับใหบริการประชาชนและสถานที่           
จอดรถสำหรับเจาหนาท่ีที่มาปฏิบัติงานใหเพียงพอ และเปนสัดเปนสวนเพื่อให
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย   

3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้นในทุกๆ ดาน เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ในการบริการของ อบต. 

  6.  บทสรุป 

 จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว ไดเริ่มการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหวาง

เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) โดยไดเสนอกรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใชในการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลในภาพรวม ประกอบดวย ผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ผลการติดตามและประเมินผลการนำแผน

ไปปฏิบัติ และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนนั้น ก็เปนการสะทอนความจริงทั้งหมดที่เกิดข้ึนของ

ทุกโครงการที่อยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลดอนแกว วาแตละโครงการนั้นประสบ

ผลสำเร็จในการดำเนินงานและเกิดประโยชนตอประชาชนมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ก็จะเห็นไดวาทุกโครงการได

กำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไวชัดเจน ทำใหลดความซ้ำซอน

ของการดำเนินงาน สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นไดจริง โดยเฉพาะการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ประเมินผลในทุกขั้นตอนนั้น ยิ่งทำใหแสดงถึงความคุมคาของการดำเนินโครงการไดในระดับที่ชัดเจนมากขึ้น 

ชุมชนตำบลดอนแกวก็จะไดรับประโยชนอยางแทจริง ดังนั้น เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งก็จะเกิดการพัฒนา

ตำบลรวมกันอยางยั่งยืนในที่สุด  

 

********************************************** 


