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สว่นที ่1  บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าฝุายปกครองท้องที่ และประชาชน สามารถ
ก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสว่างหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง
ตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลา ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุด อ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่ งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



  
  

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุ เปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                 
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง             
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่าง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล             
โคกสว่าง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กอง             
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างคัดเลือก                   
จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่างคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 
 
 



  
  

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล             
โคกสว่าง ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา       
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล          
โคกสว่าง ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม            
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้                
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 
   



  
  

 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง                    
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม               
ของทุกปีโดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง                        
หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ
เหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
  3. การรายงานผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29(3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

นายก อบต. 
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พัฒนาของ 
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ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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             ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสว่างทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้ ง เ กณฑ์ มาตรฐ าน  แบบต่ า ง  ๆ  ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ นหรื อการน า ไปทดลอง ใช้ เ พ่ื อปรั บปรุ ง                        
แก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกสว่างก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสว่างอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
โคกสว่างเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล         
โคกสว่าง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง
ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอเมืองอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  



  
  

 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล            
โคกสว่างก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล            
โคกสว่าง ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติ งาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสะอาด-บ้านนางสมัย  
หมู่ 7 บ้านโคกล่าม  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่างใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่างมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต                        
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน                           
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย   
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง   



  
  

 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกสว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างจะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกสว่าง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสว่าง 

ส่วนที ่2  การตดิตามและประเมนิผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 



  
  

 

  1)  วิสัยทัศน์  “โคกสว่างเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ร่มเย็นด้วยสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการบริการ มุ่งประสานกับมวลชน ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืน    
ประชาชนทุกคนพึ่งตนได”้ 
  ๒) ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
โคกสว่าง  ๕  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

          ๔)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
                          ๕)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  3) เปาูประสงค ์
     1) การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     2) ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
     3) ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
     4) ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ชุมชนปลอดภัย 
     5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
     6) องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและเกิด
ประโยชน์ 
     7) ลดปัญหาความยากจน ประชาชนมีวิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
  4) ตวัชีว้ดั 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ตัวชี้วัด : ระยะทางถนน/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของอุบัติเหตุจาการสัญจรไปมา 
 
      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จปฐ. ลดลง 
 
        3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด : จ านวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด : จ านวนครัวเรือนในต าบลโคกสว่างมีการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 
 

      4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
 
      5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



  
  

 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยอื่นๆได้รับการดูแลทั่วถึง 
       ตัวชี้วัด : จ านวนของเด็กนักเรียนที่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา 
   
    5) คา่เปูาหมาย 
     1. ระยะทางถนน/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
      2. จ านวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
      3. จ านวนประชาชน ที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
      4. จ านวนโครงการและงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการศึกษา 
      5. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยอ่ืนๆได้รับการดูแลทั่วถึง 
      6. ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้และแหล่งทรัพยากรฯได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
      7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 
    6) กลยทุธ ์
              1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
              3. เสริมสร้างสังคมสุขภาพดี 
              4. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              5. เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
              6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
              7. ศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการท างาน 
 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                         จ านวน   236   โครงการ 
       ๒)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                   จ านวน     61   โครงการ 
        ๓)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                         จ านวน     22   โครงการ 
        ๔)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม                       จ านวน     19   โครงการ 

                      ๕)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             จ านวน     61   โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ไดร้บัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 
  เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 
2563  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยทุธศาสตร ์ แผนการด าเนนิการ อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 



  
  

 

ทั้งหมด 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 236 140,142,171.00 11 3,819,000.00 7 1,372,400.25 7 1,372,400.25 

2.ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 61 18,591,981.00 27 14,645,008.00 14 13,443,064.92 14 13,442,464.92 

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 22 1,900,000.00 5 40,000.00 - - - - 

4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 19 1,220,000.00 2 30,000.00 - - - - 

5.ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 61 7,375,000.00 13 302,000.00 7 186,550.00 7 186,550.00 

รวม 399 169,229,152.00 58 18,836,008.00 28 15,002,015.17 28 15,001,415.17 

 
1.4 ผลที่ไดร้บัจากการด าเนนิงาน 
                    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ตัวชี้วัด : ระยะทางถนน/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของอุบัติเหตุจาการสัญจรไปมา 
 
      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จปฐ. ลดลง 
   
        3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด : จ านวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด : จ านวนครัวเรือนในต าบลโคกสว่างมีการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

      4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
 
      5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยอื่นๆได้รับการดูแลทั่วถึง 
       ตัวชี้วัด : จ านวนของเด็กนักเรียนที่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา 
 
 
 
1.5 ปญัหา อปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหา 
 ๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
 ๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
 ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 



  
  

 

 4)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติ ได้ร้อยละ  
14.53 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ                  
ได้ร้อยละ  14.53  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติ  ได้ร้อยละ 
14.53 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 7)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ                  
ได้ร้อยละ  14.53  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
อุปสรรค 
(๑)  อบต. ต้องสูบน้ าจากล าจักราชที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า   
(๒)  อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  อบต. ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวน

มาก   
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างมีงบประมาณที่จ ากัด         

   
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
3)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
4)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 

 
  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
         จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสว่าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวนยุทธศาสตร์ 
5 ยุทธศาสตร์  1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๒)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔)  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
๕)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ผลเป็นดังนี้ 
 
 

ล าดับ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
   1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
   2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.60 
   3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย           60 58.00 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 



  
  

 

  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5) 
  3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 
  3.8 แผนงาน (5) (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

  
  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลโคกสว่าง  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสว่างในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นดังนี้ 
 

 
 
ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ผลเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
   1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.5 
   2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         10 8.7 
   3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ         10 8.5 
   4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา         10 9.2 
   5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย         60 50.8 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
1 ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 236 
2 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 61 
3 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 22 
4 ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 19 
5 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 61 

รวมทัง้สิน้ 339 



  
  

 

  5.1 ความชัดเจนของชื้อโครงการ (5) 4.5 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.7 
  5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ 

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4 

  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
  5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) 4.5 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.5 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดหวัด (5) 5 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 3.8 

  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.5 
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 3.8 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.5 
คะแนนรวม 100 85.7 

 
คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง                 
ได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดไว้   
 
  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       2.3.1 การก าหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสว่าง ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  
2) ก าหนดความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โคกสว่าง 
3) ก าหนดความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคนเงินวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างมาปฏิบัติงาน  
4) ก าหนดความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปีหรือ 1 ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
5) ก าหนดประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณขนาดความจุพื้นที่จ านวนระยะเวลาเป็นต้น  



  
  

 

6) ก าหนดประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุขเป็นต้น             
 
  2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล              
โคกสว่าง ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
   2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการที่จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดเช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน                   
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้าน นายสะอาด-บ้านนางสมัย หมู่ 7 บ้านโคกล่าม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน                      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นต้น  
   2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ผู้ได้ผลกระทบมีความ
เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนา
ท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  การบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกตและ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  เข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชนมีกิจกรรมร่ วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
   2.4.4 การส ารวจ (Surveys) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  หมายถึง       
การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ความพึงพอใจความจ าเป็นความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ              
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  จะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
    2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โดยเฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การใช้
จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจน
วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เปูาประสงค์ตัวชี้วัดค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงานโครงการที่ได้ก าหนดไว้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
 
  2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 



  
  

 

  แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมือ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่งรูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้างโดยมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญของตารางคือ "แถว" (มีการเรียกว่าสดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้
เป็นการถ่ายทอดความคิดความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  ได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพ่ือให้บุคคล
ได้เข้าใจโดยไม่ จ ากัด ระยะเวลาในการศึกษาท าความเข้าใจเป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนในเขตองค์การบริหาร  ส่วนต าบลโคกสว่าง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและ
เข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะน าความคิดไปสร้างได้
อย่างถูกต้องอันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  ภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2564 การเขียนตาราง (table) 
น าเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล            
โคกสว่าง  การที่ส าคัญคือจัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่ายน าไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้
เห็นโดยเด่นชัดโดยการการอ่านตารางน าเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไรมีแหล่งที่มาจาก
ไหน (ถ้ามี) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไรซึ่งจะง่ายต่อการท าความเข้าใจในแต่ละเรื่องมี
การน าเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่
ต้องการได้ง่ายรวมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการน าเสนอข้อมูลในรูป
ตารางจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่องโดยแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ ได้แก่ 1) ตารางแบบทางเดียว 
(one-way table) หมายถึงตารางที่มีการจ าแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น 2) ตารางแบบสองทาง (two-
way table) หมายถึงตารางที่มีการจ าแนกลักษณะสองลักษณะและ 3) ตารางแบบหลายทาง (multi-way 
table) หมายถึงตารางที่มีการจ าแนกตั้งแต่สามลักษณะ (three-way table) ขึ้นไปแบบหรือตารางส าหรับ
การใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้นแบ่งการจ าแนกการใช้
แบบหรือตารางส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  
(พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย
รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นด้วยส าหรับแบบที่ใช้จัดท าเป็นตารางเพ่ือแสดงผลต่าง ๆ นั้นมีทั้งหมด 52 
ตาราง  
2. แบบตรวจสอบเบื่อต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการกิจกรรมงานและครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสว่าง 
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับส านัก / กอง / ฝุายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพ่ือน ามา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวแบบหรือตารางที่
ก าหนดนี้จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพ่ิมเติมในแบบหรือตารางที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างซึ่งจะ
น าไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ“ วิสัยทัศน์ ” ที่ได้ก าหนดไว้ 
 



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3   
ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  เมื่อวันที่    พฤศจิกายน  
2564 เป็นดังนี้ 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกสว่าง  

20 18.5 18.50 



  
  

 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 65.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างในเขต

จังหวัด       
10 10 10.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 98.5 98.5 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  



  
  

 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

น้ า ปุาไม้  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 1.5 7.5  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 

3 3 15  



  
  

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 

รวม 20 18.5 98.5  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสว่าง 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม        
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โคก
สว่างในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสว่าง นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 13.33  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.66  



  
  

 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 2 13.33  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 13.33  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 13.33  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด้ รั บ  แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  



  
  

 

2 . 9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 15 100  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ได้มี
การน าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร ์
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกสว่างสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสว่าง และเช่ือมโยงหลัก
ป ร ะ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 10 15.38  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกสว่างในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ

10 10 15.38  



  
  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.5 14.61  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสว่างต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่าง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 7.69  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โคกสว่างที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  

 
 
 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โคกสว่าง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเปู าประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่ า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคก
สว่างที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ

5 5 7.69  
 



  
  

 

แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกสว่างในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่าง 

5 5 7.69  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 65 100  
   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่าง มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
   
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง เมื่อวันที่     พฤศจิกายน 
2564  เป็นดังนี้ 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรปุสถานการณก์ารพฒันา   10 10 10 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

 เชิงปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
 เชิงคุณภาพ  

10 9.5 9.5 

4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา   10 10 10 
5 โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 58.61 58.61 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.87 4.87 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 5 5 5 



  
  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.87 4.87 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.87 4.87 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 98.11 98.11 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสวา่งในแตล่ะประเด็นเป็น
ดงันี ้

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่าง (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 100.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 10 100.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 



  
  

 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

10 
 

5 

100.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 5 50.00  

รวม 10 100 100.00  

 
 
 
 
 
 
2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
3 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9.5 
 

5 

9.5 
 

50 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 5 4 40  



  
  

 

โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
รวม 10 9 90.00  

  
2.5   แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกสว่างในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างท่ี
มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

10 
5 

100.00 
50.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 5 50.00  

รวม 10 10 100.00  

  
 
 
2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสว่างที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 5 8.33  



  
  

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.87 8.12  

 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 5 8.33  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.87 8.12  



  
  

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 6.67  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 4.87 8.12  



  
  

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจั กษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  

 
 
 
 
 
 
 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริ งจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วั ดและ

5 5 8.33  



  
  

 

ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 60 58.61 97.67  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น
แผนพฒันา

ท้องถิน่ ป ี64 

บรรจใุน
ขอ้บญัญตั ิ

 

คดิเปน็รอ้ยละ 
ของโครงการทีป่รากฏใน

แผนฯ  
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 236 19 8.05 
2.ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 61 28 45.90 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 22 4 18.18 
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 19 2 10.52 
5.ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 61 15 24.59 

รวม 399 68 17.04 
 

 

สรปุรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดบั

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนนิการได ้

 ( โครงการ) 
คดิเปน็รอ้ยละของ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

คดิเปน็รอ้ยละของ
ขอ้บญัญตั ิ

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  399 156,592,312.00 

7.01 41.17 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 68 18,866,008.00 

3 สามารถด าเนินการได ้ 28 15,002,015.17 

 



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การตดิตามและประเมนิผล ตามแบบตา่ง ๆ ของกรมสง่เสรมิ 

แบบการก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ......องค์การบรหิารสว่นต าบล โคกสวา่ง..................................................................... 

ประเดน็การประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไมม่กีาร

ด าเนนิการ 
1.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  



  
  

 

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 

 
สว่นที ่4  

สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 
---------------------------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 1.1 ความส าเรจ็การพฒันาตามยทุธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้
มุ่งหวังให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้
เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ โดย ในอนาคต อบต. ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
     1.2 ความส าเรจ็การพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
               จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุ
ไว้ในแผนปี 2564 จ านวน 399 โครงการ ซึ่งได้น าไปปฏิบัติโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.04  
เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปี 2564) สามารถ
น าไปปฏิบัติหรือท าการเบิกจ่ายได้ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.17 ของโครงการในข้อบัญญัติ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 



  
  

 

     2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
     3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได ้
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน 
    2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา 
    3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
    4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 


