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คำนำ 
  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ได้กำหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

  

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเขาทะลุ 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม

ส่วนที่ 1 
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รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั ่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี ้
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริการส่วนตำบลเขาทะลุ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
      2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการ
กำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
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   2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
   2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ
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รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที ่ในการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 

   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริ งมา
ปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที ่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบลเขาทะลุ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

   2) เครื่องมือ  

   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส ่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู ่บ ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีก ิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเขาทะลุ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
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7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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    การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 

     -  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

    1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

     - ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

   2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.1 การส่งเสริมอาชีพ 

     - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

     - ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 

     - จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  และ 
    ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง 

     - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

    2.3 ด้านการศึกษา  

     - ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
    เรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่วนที่ 2 
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    2.4 ด้านสาธารณสุข 

     - สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

   3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

     - ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

         - ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร 

      3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต อปท. 

      3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     - จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

    3.4 งานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน  

     - เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการ 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

    4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

       4.2 งานด้านการท่องเที่ยว 

              - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระดับตำบลให้สมดุลและยั่งยืน 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

     - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและ 
    ยั่งยืน 

   6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     - ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  

     - พัฒนาและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

   1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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   3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 

   4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

    “ สะดวกสัญจร   เกษตรกรพัฒนา   ศึกษาเรียนรู้   ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม 

    ส่งเสริมการตลาด   ธรรมชาติเลิศล้ำ   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   หนึ่งเดียวเขาทะลุ ” 

  เป้าประสงค์ในการพัฒนา  ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

   เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 

    1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

    2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 

    3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

    4. เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

   เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 

    1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

    2. ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้
    ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

    3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

    4. เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม 

   เป้าประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

    1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมอย่างทั่วถึง 

    2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 

    1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
    บุคลากรในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

    2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มี 
    เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
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 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2562) 

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

  

 การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที ่ได้ดำเนินการ จำนวน 50 โครงการ  งบประมาณ 
22,325,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2562  

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเฉพาะปี 2562 

โครงการตามแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี 2562 

โครงการที่ดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 45,190,000 12 4,790,000 12 4,750,000 

2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 61 14,838,523 18 16,221,460 16 16,135,423 

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24 5,430,000 16 1,470,000 14 695,000 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

21 5,755,000 2 300,000 2 300,000 

5. ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

6 3,450,000 2 20,000 2 20,000 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

7 1,530,000 2 400,000 2 400,000 

7. การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3 130,000 - - - - 

รวมท้ังสิ้น 152 76,323,523 52 23,201,460 50 22,325,423 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประจำปี 2562 
34.21 30.4 32.9 29.25 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 

พบว่ามีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุมีอยู่อย่างจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/
กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวน
ของโครงการในแผนพัฒนาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  

  หมายเหตุ :  ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุประสบปัญหา
มาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย  ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าจ้าง
เงินเดือน  ค่าบริหารจัดการค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ท่ีรับในแต่
ละปีโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  

  ข้อเสนอแนะ  

  1. กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่า
ควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป  

  2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561 นอกจาก
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจก
ให้กอง/ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
กอง/ส่วนราชการ เพ่ือจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป  

  3. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจา่ย 
และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และ
งบประมาณ มากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำลเขาทะลุ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาการ
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 3) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความมั่นคงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแขงขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่ 
4 : ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดลอม สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหมีความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตรด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเฉพาะปี 2563 และ
ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563 

โครงการตามข้อบัญญัติฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ประจำปี 2563 

โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม/เงินทุนสำรองเงิน
สะสม ประจำปี 2563 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 61 37,369,000 14 5,402,000 13 5,302,700 

2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

59 17,698,523 15 16,159,195 - - 

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

24 5,310,000 12 645,000 1 200,000 

4. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

21 5,755,000 1 200,000 - - 

5. ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

6 3,450,000 4 45,000 - - 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

7 1,080,000 2 400,000 - - 

รวมท้ังสิ้น 178 70,662,523 48 22,851,195 14 5,502,700 

 

       การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.2563 มี
โครงการที่ได้ดำเนินงานแล้ว และยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวนทั้งหมด 62 โครงการ  งบประมาณ 28,353,895 
บาท  สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติฯ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม ม.3 400,000  √  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-น้ำชล ม.8 400,000  √  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข ม.6 400,000  √  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกลำ ม.9 400,000  √  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3  ม.7 400,000  √  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง ม.4 400,000 399,000   

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า ม.10 400,000 399,000   

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 ม.11 400,000 399,000   

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่
พัฒนา ม.2 

400,000 399,000 
  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอดใหญ่ ม.1 400,000   √ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศลิปสำราญ ม.2 500,000   √ 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังซอยแพรกซ้าย ม.5 400,000   √ 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัดเขาทะล ุ 263,000  √  

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ข้างอบต.เขาทะล ุ 239,000  √  

รวมงบประมาณ 5,402,000 1,596,000   
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งสริมคุณภาพชีวิต 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 50,000   √ 

2 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.,การจดัการเรยีนการสอนรายหัว,ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

657,050  420,160 

 

3 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)สำหรบัโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,661,345  954,562 
 

4 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเลก็จากประสบการณ์เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

30,000 17,000 
  

5 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรยีนในเขตอบต. 

(โรงเรียนสังกัดสพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน) 
3,128,000  2,125,660 

 

6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,476,800  2,014,600  

7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,632,000  400,000  

8 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 24,000  13,500  

9 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 20,000   √ 

10 โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 20,000   √ 

11 โครงการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทตา่งๆ 100,000 6,600   

12 โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข 220,000   √ 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 100,000   √ 

14 โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แกชุ่มชนในตำบลเขาทะลุ 20,000   √ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

15 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 20,000   √ 

รวมงบประมาณ 16,159,195 23,600 5,928,482  

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 15,000 13,600   

2 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2562 

15,000   √ 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันดิน หินถล่ม 20,000   √ 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการควบคุมไฟป่า 20,000   √ 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัอัคคีภัย 20,000   √ 

6 โครงการจดัประชุมประชาคมระดบัหมู่บ้าน/ตำบล 10,000   √ 

7 โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของชาติ 15,000   √ 

8 โครงการจดัฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  20,000   √ 

9 
โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิกอบต. 

20,000  
 √ 

10 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาสาธารณภัย 30,000   √ 

11 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 30,000   √ 

12 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 430,000 382,025   

รวมงบประมาณ 645,000 395,625 -  
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา อบต. “เขาทะลุคัพ” 200,000   √ 

รวมงบประมาณ 200,000 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกหญ้าแฝก 10,000   √ 

2 โครงการปลูกป่าทดแทน 10,000   √ 

3 โครงการฝายมีชีวิต 15,000   √ 

4 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดนิ 10,000   √ 

รวมงบประมาณ 45,000 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี  (ไดแ้ก่ โครงการแห่เทยีนพรรษา , 
โครงการศึกษาดูงานร.10) 

100,000   √ 

2 

กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  (ได้แก่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง , กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ , โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ , โครงการ
เฉลิมพระเกียรตฯิ) 

200,000 39,600 

  

รวมงบประมาณ 400,000 39,600 -  
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ ม.1 300,000  √  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสธรรม ม.5 300,000  √  

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา ม.
4,11 

400,000  √  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกลำ ม.9 157,000  √  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรจนณ์รงค์  ม.10 300,000  √  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1 ม.7 300,000  √  

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่
พัฒนา ม.2 

489,000  
 √ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม ม.3 300,000   √ 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.ห้วยกลาง-ป่า
ม่วง ม.4 

340,000  
 √ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข ม.6 300,000   √ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-น้ำชล ม.8 300,000   √ 

12 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-หน้าเขา 
ม.9 

300,000  
 √ 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 329,700   √ 

รวมงบประมาณ 5,302,700 -   
 

 



26 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ 200,000   √ 

รวมงบประมาณ 200,000 

 

 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน ประจำปีงบประมาณ 2563 
  จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา 

 ม.4,11 
3,022,000  √ 

 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.ห้วยกลาง-ป่า
ม่วง  ม.4,8,10,11 

7,144,000    

รวมงบประมาณ 10,166,000 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
 การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั ้น จะทำให้เราทราบได้ว ่าขณะนี ้ได ้ม ีการปฏิบัต ิตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด 
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ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน   
 การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่าง
ไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่
ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ไดต้ั้งไว้  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้     
 1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
  3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
  4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
  7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
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สามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
  1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
  1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
  2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
  3. การประเมินผลกระทบ    
 ขั ้นตอนที ่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ขั ้นตอนที ่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
 ขั้นตอนที ่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
กำหนดเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล           
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
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  เรื่องที่  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ ่มตั้งแต่สิ ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 16 80 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 54 83 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.5 90 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.5 90 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.5 90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.5 90 

รวมคะแนน  100 82 82 
 

  1) พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์ , กลยุทธ์ , เป้าประสงค์ , ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด   

  2) พบว่าประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) ได้คะแนนใกล้เคียงกัน โดยแต่ละประเด็นได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    
 

 
 

ส่วนที่ 3 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.5 83 - 

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 1.5 75 - 

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.5 75 - 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.5 75 - 

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 1.5 75 - 

1.6 ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขาคุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.5 75 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

3 2 66 - 

รวม 20 16 80  
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล ้ อ งย ุ ทธศาสตร ์ จ ั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 1.5 75 - 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100 - 

2.3 การวิเคราะห์ทางส ังคม เช่น ด ้าน
แรงงาน การศ ึกษา สาธารณส ุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ป ัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.5 75 - 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.5 75 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.5 75 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก่  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75 - 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.5 75 - 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได ้ร ับ และการเบิกจ ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1.5 75 - 

2.9 ผลท ี ่ ได ้ร ับจากการดำเน ินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที ่ผ ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

1 0.5 50 - 

รวม 15 11.5 76.6  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาทะลุ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 8 80 - 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่นในเขตจ ังหว ัด   สอดคล ้องและ
เช ื ่ อม โย งก ั บสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80 - 

3.3 ย ุทธศาสตร ์จ ังหว ัด  สอดคล ้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 80 - 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที ่เป็น
ล ักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 4.5 90 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที ่ต ้องทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุที ่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ช ัดเจนในส ิ ่ งท ี ่ จะดำเน ินการให ้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4.5 90 - 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.5 90 - 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ ซ ึ ่ ง เก ิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80 - 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุที ่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช ื ่อมโยงของย ุทธศาสตร ์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ ่นที ่เก ิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

5 4 80 - 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.5 90 - 

รวม 65 54 83  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 7 70 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 49 81.6 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.5 90 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.5 70 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.5 90 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.5 90 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 80 80 

 
  1) พบว่าประเด็น กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ , งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย , 
มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
 2) พบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา , โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้
คะแนนต่ำสุด  คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ  (ใช้การ
วิ เคราะห ์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ  Trend ปัจจ ัยและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด ้านส ั งคม ด ้ านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 - 

รวม 10 8 80  

 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

5 4 80 - 

2.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 80 - 

รวม 10 8 80  
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 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัต ิราชการตามที ่ได ้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 4 80 - 

3.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80 - 

รวม 10 8 80  
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุในมิติต่าง 
ๆ จนนำไปสู ่การจ ัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
( Integration)  ก ับองค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

5 4 80 - 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพ ียงท้องถ ิ ่น (ด ้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 3 60 - 

รวม 10 7 70  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิส ัยทัศน ์ขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุที ่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื ่องใดเรื ่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4 80 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีว ัตถุประสงค์ช ัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.5 90 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที ่อยากให ้ เก ิดข ึ ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
ค ือกล ุ ่ ม เป ้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว ่าใครค ือกล ุ ่ม เป ้าหมายหล ัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 4 80 - 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู ่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80 - 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐก ิจ ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ี  ความค ิดสร ้างสรรค ์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3.5 70 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับย ุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4 80 - 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4 80 - 

5.9 งบประมาณ ม ีความสอดคล ้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได ้แก ่  (1) ความประหย ัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4.5 90 - 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต ้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ้ในเช ิงประจ ักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ
กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.5 90 - 

 
 
 
 
 



46 
 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ว ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ชนี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวดัได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที ่ เก ิดที ่ส ิ ่งที ่ได ้ร ับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80 - 

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว ่ าว ั ตถ ุประสงค ์  ซ ึ ่ งการ เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได ้และม ีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (2 )  ว ัดและ
ประเมินผลระดบัของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 - 

รวม 60 49 81.6  
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-11 ทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 

            1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
       ทะลุ 

   มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
       ขึ้น 

    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ 
   รักษาความสงบเรียบร้อย 

   มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
       ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียง   
        ส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 

   มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกอบต.
        เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

   มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชน
       ห่างไกลจากยาเสพติด 

    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
   การท่องเที่ยว 

   มีการจัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสอง   
            ข้างทางเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ 
       สวยงามในบริเวณถนน 

ส่วนที่ 4 
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    1.1.5 ย ุทธศาสตร ์ที่  5   ย ุทธศาสตร ์ด ้ านการบร ิหารจ ัดการและการอน ุ ร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

    ยังไม่ได้ดำเนินการ 

   1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   มีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี  ได้แก่ โครงการแห่เทียนพรรษา , โครงการศึกษาดูงานและ
       เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพ่ือให้                    
       ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ โครงการสืบสาน
         ประเพณีลอยกระทง , กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ, โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์, โครงการ
        เฉลิมพระเกียรติฯ     

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ปัญหาและอุปสรรค 
  1.  ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลสิริ
เสนางค์จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

   2.  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อเสนอแนะ  
  1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณ

รวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  

  2.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

  3.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   


