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ส่วนที ่๒ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vission)  “ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ชุมชนสมานฉันท์  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 ๑) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้้าให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 ๔) ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕) จัดการทรัพยากรธรรมชาต่อและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 ๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑) พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นท่ีและการก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ 
 ๒) ประชาชนในต้าบลบางโตนดมีจิตส้านึกท่ีดีในการดูแลและส่งเสริมพลังทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓) พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด้าเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคงเพื่อ
สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินค้าและ
การบริหารจัดการตลาดท่ีดี 
 ๔) ประชาชนในท้องถิ่นมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษา 
สวัสดิการสังคม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความรู้และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
 ๖) การบริหารหมู่บ้าน/ชุมชนและการบริการองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
เพื่อให้การพัฒนาของชุมชนในเขตพื้นท่ีต้าบลบางโตนด ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามบทบาท
อ้านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี จึงก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๒ พัฒนาสถานนันทนาการ 
 ๑.๓ พัฒนาระบบจราจร 
 ๑.๔ การจัดท้าผังเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑ การบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒.๓ การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้ 
  ๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ สนับสนุนสวัสดิการสังคม 
  ๔.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรจัดต้ัง 
  ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔.๔ ส่งเสริมการศึกษา 
  ๔.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๖ ส่งเสริมและบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา 
  ๕.๑ พัฒนาการบริการและส่งเสริมการสาธารณสุขทุกด้านให้ท่ัวถึงประชาชน 
  ๕.๒ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  ๖.๒ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๖.๓ เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  ๖.๔ เสริมสร้างส้านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๕ พัฒนาสถานท่ีท้างาน 
  ๖.๖ พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเล่ือน(ต้นจามจุรี)  

หมู่ท่ี 1 
   417,900.00  

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุเทพ-
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 2 เช่ือมหมู่ท่ี 3 

  694,700.00  

3 โครงการขุดฝังท่อระบายน้้า ซอยคนดีเช่ือมซอยต้นจัน หมู่ท่ี 5  116,000.00  
4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองแปด หมู่ท่ี 4 109,800.00  
5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน 2R ฝ่ังขวา 

หมู่ท่ี 3 
196,600.00  

6 โครงการการติดต้ัง GUARD RAIL หมู่ท่ี 1      69,160.00  
7 โครงการการติดต้ัง GUARD RAIL หมู่ท่ี 3     72,760.00  
8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 8R หมู่ท่ี 

4 เช่ือมหมู่ท่ี 6 
597,000.00  

9 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกลบดินหลังท่ออัดแน่น บริเวณบ้าน 
นายฉัตรชัย  สุวรรณโสภา หมู่ท่ี 4 

     84,700.00  

10 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 30,000.00 

11 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

      30,000.00  

12 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล     10,000.00  

13 
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจาก 
สาธารณภัยต่างๆ 

  200,000.00  

14 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น  20,000.00  
15 โครงการอบรมบ้าบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในต้าบลบางโตนด   130,000.00  

16 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด       50,000.00  
17 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ    20,000.00  
18 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน     30,000.00  
19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย 60,000.00  

20 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน  344,000.00  
21 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ  400,000.00  
22 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี    15,000.00  

23 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
ต้าบลบางโตนด 

   20,000.00  

24 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน    10,000.00  
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
25 โครงการจัดแห่เทียนพรรษา        5,000.00  
26 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์      15,000.00  

27 
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน "ท่องเท่ียว
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561-2564" 

  10,000.00  

28 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 10,050,000.00  
29 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์     30,000.00  
30 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก     200,000.00  
31 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00  
32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า       50,000.00  

33 
โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน  
(อสม.) 

   30,000.00  

34 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 120,000.00  
35 โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ   15,000.00  

36 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด   100,000.00  

37 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับต้าบล ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น      5,000.00  

38 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดท้าแผนชุมชน        5,000.00  

39 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     10,000.00  

40 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี     20,000.00  

41 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีท่ี 2 
(โครงการต่อเนื่อง) 

   20,000.00  

รวม 14,512,620.00 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเล่ือน          

(ต้นจามจุรี) หมู่ท่ี 1 
   417,900.00  410,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
นายสุเทพ-คลองชลประทาน หมู่ท่ี 2 เช่ือมหมู่ท่ี 3 

  694,700.00  446,000.00 

3 โครงการขุดฝังท่อระบายน้้า ซอยคนดีเช่ือมซอยต้นจัน หมู่ท่ี 5  116,000.00  - 
4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองแปด หมู่ท่ี 4 109,800.00  109,000.00 
5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน 2R 

ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 3 
196,600.00  195,000.00 

6 โครงการการติดต้ัง GUARD RAIL หมู่ท่ี 1      69,160.00  - 
7 โครงการการติดต้ัง GUARD RAIL หมู่ท่ี 3     72,760.00  - 
8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 

8R หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ท่ี 6 
597,000.00  4430,00.00 

9 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกลบดินหลังท่ออัดแน่น บริเวณ
บ้านนายฉัตรชัย  สุวรรณโสภา หมู่ท่ี 4 

     84,700.00  81,000.00 

10 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 30,000.00 29,050.00 

11 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

      
30,000.00  

- 

12 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล     10,000.00  3,600.00 

13 
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

  200,000.00  - 

14 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น  20,000.00  - 

15 
โครงการอบรมบ้าบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในต้าบล
บางโตนด 

  130,000.00  - 

16 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด      50,000.00  14,850.00 
17 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ    20,000.00  - 
18 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน     30,000.00  9,330.00 

19 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านดนตรีไทย 

60,000.00  - 

20 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน  344,000.00  311,000.00 
21 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ  400,000.00  392,000.00 
22 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี    15,000.00  6,100.00 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

23 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ต้าบลบางโตนด 

   20,000.00  
- 

24 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน    10,000.00  - 
25 โครงการจัดแห่เทียนพรรษา        5,000.00  365.00 
26 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์      15,000.00  - 

27 
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน 
"ท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561-2564" 

  10,000.00  - 

28 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 10,050,000.00  9,343,100.00 
29 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์     30,000.00  24,000.00 
30 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก     200,000.00  183,632.60 
31 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00  64,500.00 
32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า       50,000.00  14,775.00 

33 
โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
พื้นฐาน (อสม.) 

   30,000.00  - 

34 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 120,000.00  - 

35 
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่อ
อื่นๆ 

  15,000.00  14,450.00 

36 
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต้าบล
บางโตนด 

  100,000.00  100,000.00 

37 
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับต้าบล ในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

     5,000.00  - 

38 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดท้าแผนชุมชน        5,000.00  - 

39 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ี
มีประสิทธิภาพ 

     10,000.00  - 

40 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี     20,000.00  - 

41 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีท่ี 2 
(โครงการต่อเนื่อง) 

   20,000.00  - 

 รวม 14,512,620.00 11,751,752.60 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 1.ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สัญจร และขนส่งพืชผักทางการเกษตร 
  2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.พื้นท่ีท่ีน้้าท่วมขังลดลง 
  4.ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  
  6.วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
  7.ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด  
ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง 
  8.ประชาชนได้รับการป้องกัน และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ  
  9.ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ อย่างท่ัวถึง  
 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 สภาพปัญหาและอุปสรรค  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางโตนดด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ 
งบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จะบรรจุไว้เพื่อ 
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น                 
กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นต้น  

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่     

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค  การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ  
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและ

ความเป็นไป ได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมากแต่น าโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  

๓. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ  

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน                  

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนดมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (10)  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10)  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10)  
 3.4 วิสัยทัศน์       (5)  
 3.5 กลยุทธ์        (5)  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5)  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5)  
 3.8 แผนงาน       (5)  
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5)  

รวมคะแนน 100  
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต้าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร           การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ /และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด้าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการรว่มคิด 
ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส้าหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

(3)  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๑๕ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด้าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท้าตามอ้านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด้าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

(5)  

 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๑๖ 
 

ประเด็นพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)  
 
3.8 แผนงาน 
  
    
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 
 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส้าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก้าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน 
น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน้าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท้าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ้าปีได้   
 
 
 
 
 
 
  
  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๑๗ 
 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
    5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

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

(5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวมคะแนน 100  

 
  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๑๘ 
 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน้า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่า เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่
ด้าเนินการจริงตามท่ีได้ ก้าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถ่ินตามอ้านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก้าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด้าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน้า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น้าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งาน
ต่างๆ ที่ ด้าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และ เป็นไปตามอ้านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด้าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา ด้าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด้าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่
การ จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น้า ไ ป สู่ ก า ร ต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ด้าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก้าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกา้หนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด้าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาด้าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท้าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ ห (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปา้หมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้้าทางสงัคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก้าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก้าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ ก้าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด้าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด้าเนินการเองหรือร่วมด้าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปรง่ใสในการก้าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

(5)  

มีการก้าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก้าหนดความพึงพอใจ การก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด้าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค้านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด้าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส้าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบง่บอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
  1. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
  2. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามรอบปีงบประมาณ  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดการประชุมติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินการ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน ของปีงบประมาณ  
  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด้าเนินการติดตามโดยการลงพื้นท่ีวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก ของหมู่บ้าน และต้าบล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นจริง 
 
 2.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
  1. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan.dla.go.th) 
  2. ด้าเนินการติดตามโดยการส้ารวจ เพื่อประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ 
  3. ด้าเนินการติดตามจากเอกสาร ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
แผนการด้าเนินงาน เอกสารหนังสือราชการ บันทึกข้อความ การจัดท้าโครงการ และเอกสารเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 




