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   ค้าน้า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  เพื่อให้  “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการและให้  “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการการประเมินตนเอง  โดยน าผลจากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด   

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว 
เทศบาลต าบลกุดน้ าใส   ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒  โดยประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 

 

เทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลกุดน้ าใสต่อไป 
 
  
 

                             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดน้ าใส 

   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที ่๑  บทน้า 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล             ๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล            ๒ 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล        ๒ 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       ๕ 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      ๗ 
 

ส่วนที ่ 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    ๙ 
๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน)    ๙ 
๑.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน) ๑๓ 
๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ    ๑๕ 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      ๒๓ 
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  ๒๓ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
๒. แบบแนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ๒๕ 
   ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง    ๒๘ 
   แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. แบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ๒๙ 
    เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       ๓๒ 
 

ส่วนที ่  ๔  สรุปปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ๓๗ 
              เทศบาลต้าบลกุดน ้าใส พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) ประจ้าปี  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน้า 

 
   

๑. ความส้าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น    พนักงานเทศบาล   
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  จึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ  เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดน้ าใส
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดน้ าใสตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางก ารพั ฒ นาได้อย่ าง เป็ น รูป ธรรมและ เกิ ดความ ชัด เจน ท่ี จะท าให้ ท ราบถึ ง จุดแข็ ง  ( strengths)                   
จุดอ่อน  (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นาท้องถิ่ น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน)  โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุดน้ าใส 
  บทสรุปของความส้าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน/โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบ 



 

๒ 
 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุดน้ าใสหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓. ขั นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  (๔)   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  ๑. การด้าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน   ๑๑  คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   ๓  คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน    ๒   คน 
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒   คน 
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน   ๒   คน 
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ   ห้วง
เวลาท่ีก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๒. การก้าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร   ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก            
ข้อ ๒.๑  มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล  
เวลาท่ีเก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ 
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
จ านวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน   Flow Chart  การแสดง
แผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีต าบลกุดน้ าใส 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วย  ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 
  ๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดน้ าใสต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดน้ าใสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในต าบลกุดน้ าใสทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน      นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ 
อปท. 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
 

  ๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันท่ีเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 



 

๖ 
 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  

  ๒.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึน้ได้ 
    ๒) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้ นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  ๓.  ก้าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 



 

๗ 
 

   ๓.๓  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
 
 



 

๘ 
 

  ๖. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ีนอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การติดตามและประเมินผล 
------------------------------------ 

   
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

    ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน) 
 

     ๑.๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน) เป็นแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์       
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   
 

     ๑.๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน) มีรายละเอียด ดังนี้ 
        ๑) วิสัยทัศน์ 
          “กุดน ้าใส  ต้าบลแห่งความสุข” 
 
        ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความ 
           สมดุลและยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
       ๓) พันธกิจ  ประกอบด้วย 
        พันธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและสนับสนุนการอนุรักษ์ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        พันธกิจท่ี ๒  ให้การศึกษาท่ีดีท้ังในและนอกระบบ  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม 
                                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กีฬา/นันทนาการและการประกอบอาชีพ 
        พันธกิจท่ี ๓  ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ 
        พันธกิจท่ี ๔  ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้การสงเคราะห์ 
        พันธกิจท่ี ๕  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        พันธกิจท่ี ๖  การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
         
 
 
 



 

๑๐ 
 
 

      ๔) เป้าประสงค์  ประกอบด้วย 
  เป้าประสงค์ท่ี ๑  ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
  เป้าประสงค์ท่ี ๒  มีการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ                                     
  เป้าประสงค์ท่ี ๓ ชุมชนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ท่ี ๔  มีสถานท่ีศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอ  สามารถใช้เป็น 
                                                        แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
        เป้าประสงค์ท่ี ๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน  เพื่อเป็นการสืบสาน 
                                                        ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการกีฬาและนันทนาการ 
  เป้าประสงค์ท่ี ๖  ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพท้ังภาคเกษตรและ 
                                                        ภาคการให้บริการและวิสาหกิจชุมชน 
  เป้าประสงค์ท่ี ๗  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ท่ี ๘  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสารธารณะได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
  เป้าประสงค์ท่ี ๙  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 เป้าประสงค์ท่ี ๑๐  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการ 
                                                ช่วยเหลือ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 เป้าประสงค์ท่ี ๑๑  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  
                           เสมอภาคและเป็นธรรม  

  เป้าประสงค์ท่ี ๑๒  มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   
                                                          ทุกระดับ  ท้ังระดับพื้นท่ีและต่างพื้นท่ี 
 

      ๕) ตัวชี วัด  ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมที่มีคุณภาพ  มีดังนี  
     ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  ๑. ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
  ๒. ร้อยละความส าเร็จในการควบคุมโรคติดต่อ 
  ๓. ระดับคุณภาพและมาตรฐานของระบบการศึกษา ประชาชนสามารถน า 
                     องค์ความรู้ต่างๆ  มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการรักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
                     ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
  ๕. ร้อยละของเด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ีมีการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
                     อย่างสม่ าเสมอห่างไกลยาเสพติด 
  ๖. ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานเพียงพอและ 
      ท่ัวถึงประชาชน 
 



 

๑๑ 
 

  ๗. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ี 
                     ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
  ๘. ระดับความส าเร็จในการควบคุมเหตุร้ายต่างๆ ในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
  ๙. ร้อยละของครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ันคงอย่างพอเพียง  มีดังนี  
     ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
    ๑. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
            ๒. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคงในรายได้และอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
และยั่งยืน   มีดังนี  

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ               

 ส่ิงแวดล้อม 
๒. ร้อยละของประชาชนท่ีตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีดังนี  
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลในการ 
บริการประชาชน 

  ๒. ร้อยละของประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างท่ัวถึงและรวดเร็วมากขึ้น 
  ๓. ระดับความส าเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   ๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
 

   ๖)  กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
    ๑. เพิ่มประสิทธิภาพงาน พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
    ๒. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพคน 
      ๓. พัฒนา เสริมสร้างชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ันคงอย่างพอเพียง      
มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

  ๑. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตในสาขาต่างๆ 
  ๒. ด าเนินการเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
  ๓. พัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ าและไฟฟ้าการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

๔. พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 



 

๑๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 
 ความสมดุลและยั่งยืน  มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

    ๑. สร้างจิตส านึกร่วมกันทุกภาคส่วน 
    ๒. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

    ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใต้การมีส่วน 
        ร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
    ๑. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้บริการและการ 
 
            ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒,  ยุทธศาสตร์จังหวัด, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นจะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีสุขร่างกายท่ีแข็งแรง  ได้รับการศึกษาท่ีดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลกุดน้ าใส   
จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “กุดน ้าใส ต้าบลแห่งความสุข” 
 

 

            ๘)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  มุ่งพัฒนา  ๔  ด้าน  ได้แก่   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง 
  ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี     
   ...................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

๑.๒  สรุปผลการด้าเนินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน) 
 

 ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   เทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน)   เป็นกรอบในการจัดท าโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งส่วนราการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔  ด้าน      
โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายด าเนินการในปี ๒๕๖๒  ไว้จ านวน   ๓๑๓ โครงการ  และผู้บริหารเทศบาล
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ  
รวมท้ังส้ิน  ๑๐๙  โครงการ  เป็นเงิน   ๓๗,๖๔๕,๖๐๐  บาท   และได้จัดท าแผนการด างาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑.๒.๑  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับทบทวน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์   แผนงาน   โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

 

ด้าเนินการจริง 
จ้านวน
โครงการ 

จ้านวนเงิน 
จ้านวน
โครงการ 

จ้านวนเงิน 

๑. การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มคีุณภาพ 

๑.  แผนงานริหารงานทั่วไป 
๒. ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสุข 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖. แผนงานเคหะและชุมชน 
๗. แผนงานการเกษตร 

๔ 
๑๐ 
๙๖ 
๑๖ 
๙ 

๕๗ 
๒ 

 ๓๒๐,๐๐๐ 
๑,๕๑๐,๐๐๐                                

๒๘,๑๑๓,๕๐๐ 
๕,๓๐๐,๐๐ 

๑๔,๑๙๐,๐๐๐ 
๑๒๗,๔๐๐,๒๒๐ 

๘๕,๐๐๐   

- 
๖ 

๑๗ 
๒ 
๖ 

 ๑๑ 
- 

- 
๒๘๐,๑๗๕ 

๘,๑๕๙,๔๑๘.๔ 
๗๖๙,๖๐๐ 

 

๑๑,๘๑๒,๔๔๐ 
๑,๗๘๕,๐๐๐ 

- 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความมั่นคงอย่าง
พอเพียง 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 ๒. แผนงานการเกษตร 
 ๓. แผนงานเคหะและชุมชน 

๒๑ 
๓๑ 
๑๘ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๒๒๕,๐๐๐ 
๒๒,๘๕๒,๓๐๐ 

๖ 
๑ 
๒ 

๓๑๙,๐๙๕ 
๑๙,๕๐๐ 

๗๑๑,๐๐๐ 
๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและ
ย่ังยืน 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานการเกษตร 

๑๐ 
๑ 

๒,๒๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐   

๓ 
๑ 

๒๐,๙๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๔. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๕.แผนงานสาธารณสุข 

๒๔ 
๑ 
๖ 
๓ 
๑ 

๔,๑๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๓๗๐,๐๐๐ 
๕๗๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

๘ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 

๔๓๙,๐๘๖ 
- 

๔๐,๐๐๐ 
๑๐๕,๐๐๐ 
๓๔๒,๐๐๐ 

รวม ๓๑๐ ๒๑๙,๑๕๖,๐๒๐ ๖๖ ๒๔,๘๒๘,๒๑๔.๔ 

 
 
 



 

๑๔ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการที่ปรากฏในงบประมาณ    
  รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
           พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ด้าเนินการจริง 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวนเงิน 
จ้านวน
โครงการ 

จ้านวนเงิน 

๓. การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มคีุณภาพ 

๒.  แผนงานริหารงานทั่วไป 
๔. ๒. แผนงานการรักษาความสงบ    
๕.     ภายใน 

๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสุข 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖. แผนงานเคหะและชุมชน 
๗. แผนงานการเกษตร 

๑ 
๗ 
 

๒๓ 
๔ 
๔ 

๒๑ 
๑ 

 ๑๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐  

 
๘,๘๕๘,๐๐๐  
๑,๑๔๘,๐๐๐ 
๑,๓๖๔,๙๐๐ 
๔,๒๖๘,๐๐๐ 

๒๑,๖๐๐ 

- 
๖ 
 

๑๗ 
๒ 
๖ 

 ๑๑ 
- 

- 
๒๘๐,๑๗๕ 

 
๘,๑๕๙,๔๑๘.๔ 

๗๖๙,๖๐๐ 
 

๑๑,๘๑๒,๔๔๐ 
๑,๗๘๕,๐๐๐ 

- 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความมั่นคงอย่าง
พอเพียง 

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 ๒. แผนงานการเกษตร 
 ๓. แผนงานเคหะและชุมชน 

๖ 
๔ 

๑๑ 

๓๒๒,๕๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๗,๖๗๔,๗๐๐ 

๖ 
๑ 
๒ 

๓๑๙,๐๙๕ 
๑๙,๕๐๐ 

๗๑๑,๐๐๐ 
๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและ
ย่ังยืน 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานการเกษตร 

๔ 
๑ 

 ๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐  

๓ 
๑ 

๒๐,๙๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๔. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๕.แผนงานสาธารณสุข 

๑๘ 
- 
๒ 
๒ 
๑ 

๒,๐๔๕,๐๐๐ 
- 

๑๔๐,๐๐๐ 
๑๕๕,๐๐๐ 
๓๕๐,๐๐๐ 

๘ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 

๔๓๙,๐๘๖ 
- 

๔๐,๐๐๐ 
๑๐๕,๐๐๐ 
๓๔๒,๐๐๐ 

รวม ๑๑๐ ๒๖,๗๗๒,๗๐๐ ๖๖ ๒๔,๘๒๘,๒๑๔.๔ 

 
     



 

    ๑๕ 

  ๑.๓  ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
     ๑.๓.๑  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน จ้านวนโครงการ จ้านวนเงิน 
โครงการที่ไม่ได้ด้าเนนิการจริง 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๑ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่ม ี
คุณภาพ 

๑.แผนงานริหารงานทั่วไป 
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสขุ 
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖.แผนงานเคหะและ ชุมชน 
๗. แผนงานการเกษตร 

๔ 
๔ 
๗๙ 
๑๔ 
๓ 
๔๖ 
๒ 

๓๒๐,๐๐๐ 
๑,๒๒๙,๘๒๕ 

๑๙,๙๕๖,๐๘๑.๖ 
๔,๕๓๐,๔๐๐ 
๒,๓๗๗,๕๖๐ 

๑๒๕,๖๑๕,๒๒๐ 
๘๕,๐๐๐ 

๗.๘๐ 
 

๑๕.๔๕ 
 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒. แผนงานการเกษตร 
๓. แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๕ 
๓๐ 
๑๖ 

๗๘๐,๙๐๕ 
๑๐,๒๐๕,๕๐๐ 
๒๒,๑๔๑,๓๐๐ 

๑.๘๓ ๓.๖๔ 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและย่ังยืน 

๑..แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานการเกษตร 

๗ 
- 

๒,๒๓๙,๑๐๐ 
- 

๐.๙๒ ๑.๘๑ 

๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๕. แผนงานาธารณสุข 

๑๖ 

๑ 

๕ 

๒ 

- 

๓,๖๗๐,๙๑๔ 
๕๐,๐๐๐ 

๓๓๐,๐๐๐ 
 

๔๖๕,๐๐๐ 
- 

๔.๕๙ ๙.๑๐ 

รวม ๒๔๔ ๑๙๓,๙๘๗,๘๐๕.๖ ๗๘.๗๑ ๓๐ 



 

    ๑๖ 

    ๑.๓.๒  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
       เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน จ้านวนโครงการ จ้านวนเงิน 
โครงการที่ไดด้้าเนนิการจริง 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๑ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่ม ี
คุณภาพ 

๑.แผนงานริหารงานทั่วไป 
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสขุ 
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖.แผนงานเคหะและ ชุมชน 
๗. แผนงานการเกษตร 

- 
๖ 
๑๗ 
๒ 
๖ 
๑๑ 
- 

- 
๒๘๐,๑๗๕ 

๘,๑๕๙,๔๑๘.๔ 
๗๖๙,๖๐๐ 

๑๑,๘๑๒,๔๔๐ 
๑,๗๘๕,๐๐๐ 

- 

๑๓.๕๕ ๓๘.๑๙ 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒. แผนงานการเกษตร 
๓. แผนงานเคหะและชุมชน 

๖ 
๑ 
๒ 

๓๑๙,๐๙๕ 
๑๙,๕๐๐ 

๗๑๑,๐๐๐ 
๒.๙๐ ๘.๑๘ 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและย่ังยืน 

๑..แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานการเกษตร 

๓ 
๑ 

๒๐,๙๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๑.๒๙ ๓.๖๓ 

๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๕. แผนงานาธารณสุข 

๘ 
- 

๑ 
๑ 

๑ 

๔๓๙,๐๘๖ 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑๐๕,๐๐๐ 
๓๔๒,๐๐๐ 

๓.๕๕ ๑๐ 

รวม ๖๖ ๒๔,๘๒๘,๒๑๔.๔ ๒๑.๒๙ ๖๐ 

 



 

๑๗ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มคีุณภาพ ๑.แผนงานริหารงานทั่วไป 
 
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาล 
    สงกรานต์ 
๒. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันฯ เพื่อพัฒนาทักษะและ 
    ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๔. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัยในชุมชน 
๕. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจ าป ี
     ๒๕๖๒  โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  
    (ศอ.ปส.จ.ขก.) 
๖. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอน้ าพอง 
 
๑. โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 
๒. โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 ๔. โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค 
     และระดับประเทศ 
๕. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖. ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๗. ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๘. โครงการเข้าค่ายชุมชนลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเทศบาลกุดน้ าใส 
๙. โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมต้านยาเสพติด 
๑๐. โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 

- 
 

๖๙,๕๗๓ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๗๙,๘๐๑ 
๒๓,๘๐๑ 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๓๓๓,๕๗๐ 
๗๙,๘๔๐ 

 
๗๙,๔๔๐ 

๓๑๕,๕๗๐ 
 

๔๙,๙๐๐ 
๑๔,๒๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๗๙,๘๑๐ 
๔๗,๖๙๐ 

๕๗๘,๐๐๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. แผนงานสาธารณสขุ 
 
 
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.แผนงานเคหะและ ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

๑๑. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา 
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา 
๑๔. โครงการอบรมวิชาการป้องกันยาเสพติด (ครูแด) ต าบลกุดน้ าใส 
๑๕. อาหารเสริม (นม) 
๑๖. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดน้ าใส 
๑๗. อุดหนุนส่วนราชการ เช่น ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
     สพฐ.  จ านวน  ๖  แห่ง  
 
๑. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพเทศบาลต าบลกุดน้ าใส) 
๒. โครงการพระราชด าริ  ด้านสาธารณสขุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนต าบลกุดน้ าใสและศึกษาดูงานนอก 
     สถานที ่
๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนต าบลกุดน้ าใสและศกึษาดูงานนอก 

สถานที ่
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและทัศนศีกษานอกสถานที่ภายในประเทศ 
๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๕. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
๖. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองบัวน้อย  หมู่ที่ ๒ (เส้นทางศาลา 
     อเนกประสงค์เชื่อมถนนข้างสระศึกฤทธิ์) 
๒. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแสงจันทร์  หมู่ที่ ๙ 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ (ชุมชนแสนสุข) 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ ๗  สายบ้าน 
     นายวิบูรย์ น้อยลาด 
 

๑๒,๘๑๐ 
๕๔,๗๔๔ 

๓,๒๙๗,๑๘๑ 
๒๗,๖๐๐ 

๑,๔๖๒,๐๖๓.๔ 
๘๐,๐๐๐ 

๑,๖๒๖,๐๐๐ 
 
 

๑๒๙,๖๐๐ 
๖๔๐,๐๐๐ 

 
๔๖๔,๒๔๐ 

 
๑๐๙,๔๐๐๐ 

 
๙๗,๒๐๐ 

๙,๒๓๓,๘๐๐ 
๑,๘๖๐,๘๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 
 

๑๕๕,๐๐๐ 
 

๓๕๙,๐๐๐ 
๙๕,๐๐๐ 

๑๙๔,๐๐๐ 
 
 

๑๘ ๑๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. แผนงานการเกษตร 

๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบลานตากข้าว  บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่ ๒ 
     ขนาดท่อ ๒๐๐ มม. ยาว ๔๑๐ ม. พร้อมจุดปล่อยน้ า จ านวน ๔ จุด) 
๖. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. สายไฟฟ้าย่อย - วัดศรีมงคล บา้นกุดน้ าใส      
     หมู่ที่ ๑  โดยด าเนินการเสริมไหล่ทาง คสล. ด้วย Asphalt Concrete  
      สองข้างๆ ละ ๐.๔๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร  ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ 
      ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐ ตารางเมตร  
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนอุดม (สายใต้) จ านวน ๓ จุด  
     จุดที่ ๑  :  กว้าง  ๒.๕ เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐ เมตร  
     จุดที่ ๒  :  กว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร  
     จุดที่ ๓  :  กว้าง  ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร 
     หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๒.๕๐ ตารางเมตร 
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบา้นกุดน้ าใสเชื่อมกม.๕ จ านวน ๒ จุด 
     จุดที่ ๑  :  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐ เมตร  
     จุดที่ ๒  :  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๐.๐๐ เมตร  
     หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๐.๐๐ ตารางเมตร 
๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บา้นกุดน้ าใส  หมู่ที่ ๑  สายป่าช้า – โรงสับไม้ 
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองอ้อน้อย  หมู่ที่ ๗  สายบ้านนายอนุชา 

ลักษณ์งาม - หนองอ้อ 
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ 
 

- 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๔๖,๐๐๐ 
 
 
 

๕๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๗๖,๐๐๐ 
๖๒,๐๐๐ 

 
๔๓,๐๐๐ 

 
- 
 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่าง
พอเพียง 

๑.แผนงานสังคม สงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 
๒. โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารไข่เค็ม – ไข่เย่ียวม้า 
๔. โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารปลารา้ – ปลาส้ม 
๕. โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทยโบราณ (ผกากรอง,ช่อม่วง) 
๖. โครงการฝึกอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า 
๗. โครงการฝึกอบรมการท าแหนมเห็ด 

๑๓๒,๐๐๐ 
๔๙,๔๐๐ 
๔๙,๒๐๐ 
๒๙,๕๐๐ 
๒๙,๕๐๐ 
๒๙,๔๙๕ 

๑๙ 



 

๒. แผนงานการเกษตร 
 
๓. แผนงานเคหะและ ชุมชน 

๑. โครงการประกวดผลผลิตด้านเกษตรและปศุสัตว ์

     
๑. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรสถานีสูบน้ าบา้นหนองอ้อน้อย   
    หมู่ที่ ๗  ช่วงนานายพุทโธ  อาจศิลา - นานางอุไร คงเสนะ  โดยด าเนินการวาง   
   ท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร แบบ HDPE (PE๘๐) PN ๖ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ)   
   ขนาดท่อ ๒๐๐ มม. ยาว ๔๑๐ ม. พร้อมจุดปล่อยน้ า จ านวน ๔ จุด 
๒. โครงการขยายเขตท่องส่งน้ าเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ าบ้านหนองอ้อน้อย  

หมู่ที่ ๗ ช่วงนานายสินธ์ พลเกิ้บ  โดยด าเนินการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร   
   แบบแบบ HDPE (PE๘๐) PN ๖ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อขนาดท่อ) ๒๐๐ มม.  
   ยาว ๒๕๐ ม. พร้อมจุดปล่อยน้ า จ านวน ๔ จุด 
  

๑๙,๕๐๐ 

 
๔๔๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒๖๙,๐๐๐ 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและย่ังยืน 

๑.  แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
๒.  แผนงานการเกษตร 
 

๑. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน 
๓. โครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 
๑. โครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดินและแหล่งน้ า 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๙๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑. แผนงานริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการจัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ ์
๒. โครงการจัดท าหนังสือจดหมายขา่วเพื่อการประชาสัมพันธ ์
๓. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล 
    ต าบลกุดน้ าใส 
๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
    พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล  
    กุดน้ าใส 
๔. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี เน่ืองในโอกาสส าคัญ ประจ าป ี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๗๘,๐๐๐ 
 ๗๔,๔๐๐ 

๑๖,๕๔๖ 
 
 

๒๕,๙๔๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๗,๙๖๐ 

 ๒๐ 



 

 
 
๓. แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
๔.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

๕. แผนงานาธารณสุข 
 

 
 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหาร  พนักงานครู   
    บุคลากรทางการศึกษา  เจา้หน้าทีแ่ละผู้ปฏบิัติงานการสอนในสถานศึกษา 
๒. อุดหนุนโครงการ “รวมพลังความสามัคคี  รวมของดีน้ าพอง ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๒”  
 
๑. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชุมประชาคมจัดท าแผน 
 
๑. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน 

 
 

๙๙,๑๕๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๕,๐๐๐ 
 

๓๔๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ๒๑ 



 

๒๒ 

๒) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด้าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

โครงการตามงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปี ๒๕๖๑ 

โครงการท่ีได้ด้าเนินการ โครงการท่ีไม่ได้ด้าเนินการ 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาคุณภาพคนและ 
   สังคมที่มีคุณภาพ 

๑.แผนงานริหารงานทั่วไป 
๒.แผนงานการรักษาความสงบ 
   ภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสขุ 
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖.แผนงานเคหะและชุมชน 
๗. แผนงานการเกษตร 

รวม 

๔ 

๑๐ 

 
๙๖ 

๑๖ 

๙ 

๕๗ 

๒ 

๑๙๔ 

๓๒๐,๐๐๐ 
๑,๕๑๐,๐๐๐ 

 

๒๘,๑๑๓,๕๐๐ 
๕,๓๐๐,๐๐๐ 

๑๔,๑๙๐,๐๐๐ 
๑๒๗,๔๐๐,๒๐๐ 

๘๕,๐๐๐ 

๑๗๒,๑๔๘,๗๒๐ 

๑ 
๗ 
 

๒๓ 
๔ 
๔ 
๒๑ 
๑ 
๖๑ 

๑๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๘,๘๕๘,๐๐๐ 
๑,๑๔๘,๐๐๐ 
๑,๓๖๔,๙๐๐ 
๔,๒๖๘,๐๐๐ 

๒๑,๖๐๐ 
๑๕,๙๗๐,๕๐๐ 

- 
๖ 
 

๑๗ 
๒ 
๖ 
๑๑ 
- 

๕๖ 

- 
๒๘๐,๑๗๕ 

 
๘,๑๕๙,๔๑๘.๔ 

๗๖๙,๖๐๐ 
๑๑,๘๑๒,๔๔๐ 
๑,๗๘๕,๐๐๐ 

- 
๒๒,๘๐๕,๖๓๓.๔ 

๔ 
๔ 
 

๗๙ 
๑๔ 
๓ 
๔๖ 
๒ 

๑๕๒ 

๓๒๐,๐๐๐ 
๑,๒๒๙,๘๒๕ 

 
๑๙,๙๕๖,๐๘๑.๖ 

๔,๕๓๐,๔๐๐ 
๒,๓๗๗,๕๖๐ 

๑๒๕,๖๑๕,๒๒๐ 
๘๕,๐๐๐ 

๑๕๔,๑๑๔,๐๘๖.๖ 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
   ให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง 

๑.แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๒.แผนงานเคหะและชุมชน 

๓. แผนงานการเกษตร 
รวม 

๒๑ 
๓๑ 
๑๘ 
๗๐ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๒๒๕,๐๐๐ 
๒๒,๘๕๒,๓๐๐ 
๓๔,๑๗๗,๓๐๐ 

๖ 
๔ 
๑๑ 
๒๑ 

๓๒๒,๕๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๗,๖๗๔,๗๐๐ 
๘,๐๔๗,๒๐๐ 

๖ 
๓ 
๐ 
๙ 

๓๑๙,๐๙๕ 
๑๙,๕๐๐ 

๗๑๑,๐๐๐ 
๑,๐๔๙,๕๙๕ 

๖ 
๑ 
๒ 
๙ 

๓๑๙,๐๙๕ 
๑๙,๕๐๐ 
๗๑๑,๐๐๐ 

๑,๐๔๙,๕๙๕ 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 
    ความสมดุลและย่ังยืน 

๑. แผนงานสาธารณสขุ 
๒. แผนงานการเกษตร 

รวม 

๑๐ 
๑ 

๑๑ 

๒,๒๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

๒,๔๖๐,๐๐๐ 

๔ 
๑ 
๕ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๖๕,๐๐๐ 

๒ 
๐ 
๒ 

๒๐,๙๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๔๕,๙๐๐ 

๓ 
๑ 
๔ 

๒๐,๙๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๔๕,๙๐๐ 

๔. การพัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๕. แผนงานสาธารณสขุ 

รวม 

๒๔ 
๑ 
๖ 
๓ 
๑ 

๓๕ 

๔,๑๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๓๗๐,๐๐๐ 
๕๗๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

๕,๖๐๐,๐๐๐ 

๑๘ 
- 
๒ 
๒ 
๑ 
๒๓ 

๒,๐๔๕,๐๐๐ 
- 

๑๔๐,๐๐๐ 
๑๕๕,๐๐๐ 
๓๕๐,๐๐๐ 

๒,๖๙๐,๐๐๐ 

๖ 
- 
๒ 
๐ 
๒ 

๑๐ 

๔๓๙,๐๘๖ 
- 

๔๐,๐๐๐ 
๑๐๕,๐๐๐ 
๓๔๒,๐๐๐ 
๙๒๖,๐๘๖ 

๘ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๑ 

๔๓๙,๐๘๖ 
- 

๔๐,๐๐๐ 
๑๐๕,๐๐๐ 
๓๔๒,๐๐๐ 
๙๒๖,๐๘๖ 



 

     



 



 

ส่วนท่ี ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑)  
   เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 
   ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   (๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
              
 ๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
                       ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง                                        
          ๕ คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (๕)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   ๕ คะแนน 



 

๒๔ 
 

   (๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
    (๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
      ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน 
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                                               ๕  คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕  คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

➢ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
  ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
➢ แบบแนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

๑๘ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

๒ 

(๓) ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

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

(๒) 
 

๑ 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) 
 

๑ 

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

(๒) 
 

๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)   ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓) ๓ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑ ) การ วิเคราะห์ที่ค รอบคลุมความเชื่อม โยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๑๕ 
(๒) 

๑๐ 
๑ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๑) ๐ 



 

 ๒๖ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(๒) ๑ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) ๑ 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒) ๒ 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑) ๑ 

๓. ยุทธศาสตร์  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น  แ ละ เชื่ อ ม โย งห ลั กป ร ะช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

๕๙ 
๘ 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๘ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐ 
 

๘ 



 

๒๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(๕) 
 
 

๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 
 
 

๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งห น่ึงหรื อแผนงานที่ เกิ ดจาก เป้ าประสงค์  ตั วชี้ วั ด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) 
 
 
 

๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้ องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๕) ๕ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๗ 
  

 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
➢  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
    ๕.๔ โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



 

๒๙ 
➢ แบบแนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น  (ใช้ ก า ร วิ เค ร าะ ห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

๑๐ 
 
 
 
 
 

๗ 

๒. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒ นาท้อง ถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอ ธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่
ที่ ได้ก าหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 
 
 

๗ 

๓. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒ นาท้อง ถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ  ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๙ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่าง ๆ จน
น า ไป สู่ ก าร จั ด ท า โค ร งก าร พั ฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น โด ย ใช้  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

๑๐ ๙ 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 

 
 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 
 
 
 

๕๕ 
๔ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(๕) ๕ 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕) ๕ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๔ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม        (๔)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิ งน วั ต ก รรม  (๒ ) เป ลี่ ย น จ า กก า รขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 

(๕) ๓ 

 
 

๓๐ 



 

 
๓๑ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 
(๕) 
 
 
 

 
๕ 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนห รือ ก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ย่ั ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท าโครงการได้ แก่  (๑ ) ความประหยัด (Economy) (๒ ) ความมี
ประสิ ท ธิภาพ  (Efficiency) (๓ ) ความมี ประสิ ทธิผล  (Effectiveness)       
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราค า ถูก ต้ อ งตามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕) ๓ 

๕ .๑ ๑  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดดั ช นี ชี้ วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) ๕ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (2) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๗ 



 

 
  ๓๒ 

➢ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดว่า ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
             โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  ๗.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

    (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  
                               Kaplan & Norton   

    (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  
                                  System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem- 
                                           Solving Method  
    (๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
                                    ตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  ๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  ๗.๔ วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  ๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๓ 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ใช้แบบส้าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
 แบบที่ ๑  การก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค้าชี แจง   แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานหลังจากจัดท าและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอน ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด้าเนินงาน 
ไม่มี 

การด้าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน √  
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √  
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒  การจัดท้าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถ่ิน 

√  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถ่ิน 

√  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน √  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน √  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด √  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
๑๙.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่ √  
 
 
 



 

๓๔ 

ผลการด้าเนินงาน 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม  

๒๒.๓๔ ๔๕.๗๔ ๒๗.๖๖ ๓.๒๐ ๑.๐๖ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
/ กิจกรรม 

๑๑.๓๔ ๔๓.๖๒ ๒๑.๒๘ ๑๑.๗๐ ๑.๐๖ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

๑๘.๐๙ ๔๖.๘๑ ๒๘.๗๒ ๕.๓๒ ๑.๐๖ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๒๒.๓๔ ๔๑.๔๙ ๓๐.๘๕ ๔.๒๖ ๑.๐๖ 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๔๓.๖๒ ๒๙.๗๙ ๕.๓๒ ๑.๐๖ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๑๙.๑๕ ๕๑.๐๖ ๑๙.๑๕ ๙.๕๗ ๑.๐๖ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

๒๑.๒๘ ๔๒.๕๕ ๒๕.๕๓ ๙.๕๗ ๑.๐๖ 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๑๕.๓๑ ๔๐.๘๒ ๓๓.๖๗ ๗.๑๔ ๓.๐๖ 

ภาพรวม ๒๐.๐๘ ๔๕.๘๗ ๓๖.๒๒ ๖.๗๘ ๑.๐๖ 
 
ผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๑)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ๗.๘๓ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครง / กิจกรรม ๗.๕๐ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๕๑ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๔ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๗.๗๔ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๕๕ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๐ 
๙)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๕๗ 

ภาพรวม ๗.๖๑ 

  

 



 

๓๕ 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส ในยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี
คุณภาพ  พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน ๗.๖๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับพอใจมาก ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม (๗.๘๓ คะแนน)   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ันคงอย่างพอเพียง 
๑)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ๗.๖๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๔ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครง / กิจกรรม ๗.๓๔ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๒๖ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๑ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๗.๖๐ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๔๓ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๘ 
๙)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๕๓ 

ภาพรวม ๗.๔ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส ในยุทธศาสตร์ ๒  การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง  พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน  ๗.๔๔                 
จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับพอใจมาก ส าหรับประเด็นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม (๗.๖๔ คะแนน) 

    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
๑)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ๗.๙๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๘๓ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครง / กิจกรรม ๖.๖๒ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๗๗ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๔ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๗.๔๗ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๔๗ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๙ 
๙)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๖๐ 

ภาพรวม ๗.๖๔ 



 

      ๓๖ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส ในยุทธศาสตร์ ๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและย่ังยืน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน ๗.๖๔ 
จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับพอใจมาก  ส าหรับประเด็นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม (๗.๙๑ คะแนน)    

 ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ๗.๖๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครง / กิจกรรม ๗.๓๐ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓๐ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๐ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๗.๔๕ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๓๘ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๐ 
๙)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๔๐ 

ภาพรวม ๗.๕๘ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  ในยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน ๗.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งระดับ
คะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับพอใจมาก  ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม (๗.๙๑ คะแนน)   แล ะ  ก าร แก้ ไขปั ญ ห าแล ะ ก าร
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (๗.๔๐ คะแนน)    

 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานตามโครงการในยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ของเทศบาลต าบลกุดน้ าใสประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งานด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ๒ อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่
มีคุณภาพ  (๗.๖๔ คะแนน) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง (๗.๖๑ คะแนน)  ตามล าดับ 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี  ๔ 
สรุปปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการด้าเนินการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  (ฉบับทบทวน)  
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

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

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  พบว่ายังมีปัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดน้ าใส  คือไม่สามารถด าเนินการโครงการตามแผนได้ทั้งหมด  เน่ืองจาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนด าเนินงานของเทศบาล  และงบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ  ประกอบกับโครงการบางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมาก 
และต้องศึกษาผลกระทบความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการอย่างละเอียดและรอบคอบ   เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงก ารเกิด
ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด   

 

 



 

 
 
 


