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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสิบเอ็ดศอก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
สิบเอ็ดศอก ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ    
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล         
สิบเอ็ดศอก 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
สิบเอ็ดศอก หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอกต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         
สิบเอ็ดศอก ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมิน   
ผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน 
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เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สิบเอ็ดศอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอก  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอก ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรื อ โ ดยกา รสร้ า ง เ ค รื่ อ ง ก า รติ ดต ามและประ เมิ น ผลแผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอกก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสิบเอ็ดศอกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอบ้านโพธิ์ และจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอก ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอก ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกแต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ด
ศอก  
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ส่วนที่ 2  

วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
 “โครงสร้างพ้ืนฐานมาก่อน เกษตรกรเป็นสุข พัฒนาองค์กร น าพาการเรียนรู้ ประชาชนมีส่วนร่วม” 

  2.2 ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
       3. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

  5. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง  
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 2.3 เป้าประสงค์  
 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานรองรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรและ
 อุตสาหกรรม 
 2. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
 สืบไป  ประชาชนได้รับการศึกษาพัฒนาความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักปรัชญา ศ.ก.พอเพียง 
 3. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อย 
 4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใช้
 ทรัพยากรฯอย่างประหยัด คุ้มค่า  

5. การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
 2.4 ตัวชี้วัด 

 1. จ านวนระยะทางของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษา มากขึ้น และความพึงพอใจ
 ของประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน ฯลฯ 
  2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และร้อยละของ
  ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ฯลฯ 
  ๓. จ านวนปริมาณ และปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ในพ้ืนที่ลดลง และประชาชนในพ้ืนที่มีมี
  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย จากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม เพ่ิมมากข้ึน ฯลฯ 
  4. จ านวนปริมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนา
  ปรับปรุ ง  และความพึงพอใจของประชาชนในด้านการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                              
  และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ฯลฯ  
 5. จ านวนปริมาณของกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน ประชาชน และ
 การมีส่วนรวมของประชาชนเพ่ิมข้ึน , องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนกผ่านการประเมินตาม
 หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนท้องถิ่น 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
2. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 

 7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น  
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สิบเอ็ดศอก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนนสะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
 2. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 3. การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ 
 4. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 6. การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 8. การพัฒนาส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. การพัฒนาส่งเสริมการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11. การพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 12. การพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 
 13. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
 14. การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 15. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
 16. การพัฒนาการส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 17. การส่งเสริมการวางแผน 
 18. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
 19. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 20. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 21. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม 
 22. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 23. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
 24. การพัฒนาการปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสาร 
 25. การพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 26. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 27. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน 
 28. การพัฒนาการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
 29. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
         

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
2. การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 3. การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
2. การพัฒนาส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาส่งเสริมการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. การพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ 

2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
3. การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
5. การพัฒนาการส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การพัฒนาการสาธารณสุข 

 
 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

1. การส่งเสริมการวางแผน 
2. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
3. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
5. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม 
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6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

1. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
3. การพัฒนาการปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสาร 
4. การพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน 
7. การพัฒนาการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 
8. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

 เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2. การรักษาความความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนในต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ า บก และอากาศ อย่างยั่งยืน 
4. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล และท าให้สินค้าในต าบลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกมีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
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 2.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล         
สิบเอ็ดศอก ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

SWOT  Analysis 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

T = Threat 

อุปสรรค 
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 จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส  (O : Opportunity)   
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพ
 ระหว่างการก ากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
 ท้องถิ่น 
 อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
 ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้การ
 พัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
 ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจาก
 จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณทีมี่จ ากดั 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
ข้อมูลจาก e - Plan 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้จัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และน ามาจัดท าโครงการพัฒนาต่อไป 
     มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

209 167,486,707 214 184,476,707 209 177,806,707 209 171,641,707 

2. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

40 2,630,000 40 2,830,000 40 2,880,000 40 2,880,000 

3. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

21 1,185,000 21 1,715,000 21 1,715,000 21  1,715,000 

4. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

82 16,839,900 82 16,938,900 82 16,983,900 82 16,938,900 

5. ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว และการขนส่ง 

15 425,000 15 475,000.00 15 475,000 15 475,000.00 

6. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

38 5,820,000 38 3,795,000 38 3,810,000 38 3,810,000 

รวม 405 194,386,607 410 210,230,607 405 203,670,607 405 197,460,607 
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การจัดท างบประมาณ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 6 - 
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 - 
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 - 
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

18 7 

5. ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง 1 - 
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 14 7 

รวม 43 14 
  
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.สิบเอ็ดศอก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ  
จ านวนเงิน 3,250,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 1,519,248 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 2 1,407,600 - - 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

- - - - 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- - - - 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

7 827,813.01 7 827,813.01 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว และการขนส่ง 

- - - - 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 7 691,435 7 691,435.00 
รวม 16 2,926,848.01 14 1,519,248.01 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 อบต.สิบเอ็ดศอก  

ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์
ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 สาย
แยกจากถนนเข้าหมู่บ้าน
หนองตับปอ ถึงบริเวณ
บ้านนายประไพ บุญเพ็ง 
สุดเขตทางสาธารณะ 

913,800 913,800 - - 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
หนองข่าง (บริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่ไพโรจน์ บญุสม) ถึง
ปากทางเข้าสนามกีฬา 

493,800 493,800 -- -- 

3. ด้านการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสวดมนต์ข้ามป ี 10,000 8,500 8,500 1,500 

4. ด้านการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการควบคมุปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

25,000 25,000 25,000 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 40,470 40,470 9,530 

6 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการปูองกัน
โรคตดิต่อตามฤดูกาล 

15,000 9,500 9,500 5,500 

7 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 40,470 40,470 9,530 

8 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

628,000 523,873.01 523,873.01 104,126.99 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูสอนภาษาต่างชาต ิ

180,000 180,000 180,000 0.00 

10 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระเกียรติ และ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

120,000 44,380 44,380 75,620 

11 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได ้

500,000 490,000 490,000 10,000 

12 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

245,000 245,000 144,757  100,243  

13 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 

20,000 12,298 12,298 7,702 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

(อ้างอิงข้อมูลจาก e – Plan) 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา  เบิกจ่าย  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ  

งบประมาณ  จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

214 184,476,707 6 1,584,600 2 1,407,600 - - 

2.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

40 2,830,000 3 0.00 - - - - 

3.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

21 1,715,000 1 15,000 - - - - 

4.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

82 16,938,900 18 1,067,830 7 827,813.01 7 827,813.01 

5.ด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิช
ยกรรม การ
ท่องเท่ียว และการ
ขนส่ง 

15 475,000 1 10,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา  เบิกจ่าย  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ  

งบประมาณ  จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6.ด้านการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมือง
และสังคมท่ี
ดี 

38 3,795,000 14 1,045,000 7 691,435 7 691,435 

รวม 410 210,230,607 43 3,722,430 16 2,926,848.01 14 1,519,248.01 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ e – Plan 
 

โครงการ งบปกติ 
(บาท) 

งบเงินสะสม 
(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 แยก
จากถนนดอนสีนนท์ – แหลมประดู่ ถึง บริเวณบ้านนางน้ าอ้อย มณี
เขียว และแยกถึงบริเวณบ้านนางยุพา อุปถัมภ์ (บ้านหนองยอ) 
ปรับปรุงใหม่ จากถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ ถึง บริเวณบ้านนาง
น้ าอ้อย มณีเขียว  

1,460,000 - - 

2. โครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน ริมถนนสายคลอง
ชลประทานซอย 5 จากปากทางถนนสายวัดพนมพนาวาส ถึง 
บริเวณบ้านนางด า กิมฮวย หมู่ที่ 1 วางท่อเมนขนาด 1.5 นิ้ว 
ระยะทางยาว 2,335 เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  

193,500 - - 

3. โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ 5 (สนามกีฬา) จากถังประปา 
ถึงบริเวณอู่ช่างสร โดยการวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มม. (4 นิ้ว) ระยะทางยาว 750 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

- 351,000   

4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ถนน
สายสามกอ – ชวดผักชี แยกจากถนนสายดอนสีนนท์ – แหลม
ประดู่ เข้าหมู่บ้าน สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 843 
เมตร ปรับปรุงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 843 เมตร ปแูอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,372 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

- 865,000 - 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนาง
สุรินทร์ เสือชม ถึงบริเวณบ้านนายเนตร เสือชม หมู่ 4 สภาพเดิม 
ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 312 เมตร ก่อสร้าง
ใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 312 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 936 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

- 504,000 - 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 สาย
แยกจากถนนสายเข้าวัดพนมพนาวาส ถึงบริเวณศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนต าบลสิบเอ็ดศอก สภาพเดิม ถนนหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. 
คิดเป็นพ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด  

- 925,506.93 - 
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โครงการ งบปกติ 

(บาท) 
งบเงินสะสม 

(บาท) 
งบเงินอุดหนุน 

(บาท) 

7. โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังบริเวณถนนสายเข้าวัดโคกพนมดี บ้าน 
พ.ต.สมบูรณ์ แสงเกิด หมู่ 3 ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 25 เมตร โดยใช้ไม้ยูคาขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

- 57,000 - 

8. โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่ส ารวม วงษ์พยัคฆ์ ถึงบริเวณบ้านนายส าราญ พรหมมินทร์ 
สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่น้อยกว่า 5,278 ลบ.ม. 
พร้อมขนถ่ายดิน 800 เมตร ปริมาณดิน 898 ลบ.ม. ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการ  

- 217,000 - 

9. โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้าน
นายณรงค์ บุญสม ถึงบริเวณประปาหมู่ 4 และซอยแยกเข้าสนาม
กีฬาถึงบริเวณอู่ช่างสร สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
3,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่น้อย
กว่า 3,481 ลบ.ม. พร้อมขนถ่ายดิน ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
พร้อมปูายโครงการ  

- 222,000 - 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้า
หมู่บ้านดอนอ้ายแขม หมู่ 2 ต าบลสิบเอ็ดศอก กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,400 เมตร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. พื้นที่ปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  

- - 2,431,000 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสาม
กอ – โคกพนมดี หมู่ที่ (2 – 3) ต าบลสิบเอ็ดศอก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,090 เมตร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. พื้นที่ปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,450 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด  

- - 2,985,500 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายเข้าวัดหนองแบน 
(หมู่ 5 – หมู่ 1) ต าบลสิบเอ็ดศอก สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,491 เมตร ปรับปรุงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,491 เมตร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,964 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547)  

- - 1,520,000 
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โครงการ งบปกติ 
(บาท) 

งบเงินสะสม 
(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
13. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
 - โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 
จ านวน 13,087 บาท 
          - โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) 
จ านวน 18,000 บาท 

31,087 - - 

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
14. โครงการขุดลอกคลองล าหวายลิง หมู่ 3 สภาพเดิม ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอก
ใหม่ กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่น้อยกว่า 425 ลบ.ม.  

 
15,000 

 
- 

 
- 

15. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 5 สายบริเวณบ้านนายไชยา จันทร
ประภาส สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่น้อยกว่า 225 
ลบ.ม. พร้อมขนถ่ายดิน    

13,000 - - 

16. โครงการขุดลอกวัชพืชคลองริมถนนสายดอนสีนนท์ – แหลม
ประดู่ (เพ่ือเปิดทางน้ า) จากปากทางสายลาดบัวถึงบริเวณ บริษัท 
สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จ ากัด สภาพเดิม ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,800 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 
712.50 ตัน  

54,000 - - 

17. โครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทานซอย 5 หมู่ที่ 1 จาก
บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนต าบลสิบเอ็ดศอก ถึง
สุดเขต อบต.สิบเอ็ดศอก ระยะทางยาว 2,000 เมตร พร้อมขน
ย้ายวัชพืช  

23,000 - - 

18. โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ า คลอง
สายบริเวณบ้านนายสมพงษ์ ตรีหล้า หมู่ 5 ถึงเขตท่าข้าม ขนาด
กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือคิดเป็นวัชพืชและดินโคลนไม้น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.  

48,000 - - 

19. โครงการขุดลอกบ่อน้ าดิบประปา หมู่ 1 หนองตับปอ และเดิน
ท่อจ่ายน้ าชั่วคราว ตามแบบที่ อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการ  

440,000 - - 
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โครงการ งบปกติ 
(บาท) 

งบเงินสะสม 
(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
20. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - 6,080,800 
21. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ - - 1,295,200 
22. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ - - 12,000  
 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
23. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่ท าการ อบต.สิบเอ็ดศอก 
ห้องช่าง และห้องน้ าประชาชน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

475,800 - - 

 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณเบิกจ่าย 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 12 11,680,206.93 
2.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 624,087 
3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - - 
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

10 8,215,813.01 

5.ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง - - 
6.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 8 1,167,235 

รวม 37 21,687,341.94 
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ส่วนที่ ๔ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่ การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเ อียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 . ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไ ปและข้ อมู ล
พ้ืนฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์ และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

20 
(5) 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

 
 

 



30 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
9 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ 
Thailand 4.0 

(10) 
 

8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

5 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

5 

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 

4 

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

5 

 
 



31 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรื อแผนงานที่ เกิ ดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

3 

 รวมคะแนน 100 90 
 

 

 
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

 



32 
การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
สถ านกา รณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

10 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

10 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามหลั กปร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

 



33 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

4.  แผนงานและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น า ไ ป สู่ ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้ 
SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

5 . 3  เ ปู า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้ งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

4 

5.4 โครงการมีความ
สอดค ล้ อ ง กั บแ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

4 

 
 
 



34 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5 . 5  เ ปู า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

3 

5 .6  โ คร งก า รมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

3 

5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่ งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

3 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

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

(5) 
 

5 

5 . 1 0  มี ก า ร
ประมาณการราคา
ถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5 . 1 1  มี ก า ร
ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด 
(KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5) 4 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง   
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 87 
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แบบท่ี  1  แบบการประเมินตนเอง เพื่อก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง 
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ด าเนินงาน ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 



  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น    

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 


  
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่    
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเป้าประสงค์    
12. มีการก าหนดตัวชีว้ัดการพฒันาท้องถิ่น    
13. มีการก าหนดค่าเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น    
15. มีการก าหนดจุดยนืทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
17. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนพัฒนา    
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น    
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกในภาพรวม 

 

 แบบท่ี  ๓/2  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/2  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
 
ส่วนที่ 2    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม     

ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 27% 75% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 29% 67.86% 3.57% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 34.14% 64.87% 1.13% 
7) ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 32.14% 66.86% 0% 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33.16% 67.85% 0% 

เฉลี่ย 30.14 69.14 1.03 
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แบบที่ 3/3   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิบเอ็ดศฮก เท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 

รวม 7.46 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 
 



40 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.0 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.25 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.0 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.25 
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ส่วนที่ 5  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 เป็นแบบการติดตามและประเมินผลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  410 โครงการ 
  - จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ปี งบประมาณ พ. ศ .  2563 จ านวน 
210,230,607 บาท       
 2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - จ านวนโครงการที่น ามาตั้งข้อบัญญัติ  43 โครงการ  
  - จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 86.04) 
   - จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   6   โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.95) 
       3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ า ปี พ.ศ. 2563 
   - งบประมาณปกติ จ านวน 24 โครงการ ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 24 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 4,221,335.01 บาท 
  - งบประมาณที่อนุมัติ เงินจ่ายขาดสะสม จ านวน 7 โครงการ ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว          
จ านวน   7  โครงการ เป็นเงินจ านวน 3,141,506.93 บาท 
      - งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน 6 โครงการ ที่ด าเนินการเสร็จแล้วจ านวน 6 โครงการ 
เป็นเงินจ านวน 14,324,500 บาท 
 
 รวมงบประมาณที่ด าเนินการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 21,687,341.94
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของงบประมาณท้ังสิ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถ
แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  11,680,206.93บาท      
คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 624,087 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       ประจ าปี พ.ศ. 2563 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  8,215,813.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 0.00 
บาทคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

   -   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  1,167,235  
      บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

1. สรุปผลจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
- จ านวนยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์ 
- จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  410 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  37 โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ในภาพรวม 
(จากแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 100 ชุด ) 
- พอใจมาก ร้อยละ 30.14  
- พอใจ      ร้อยละ 69.14 
- ไม่พอใจ   ร้อยละ   1.03 
(จากแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผงการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   ภาพรวมร้อยละ 7.46 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ภาพรวมร้อยละ 7.61 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน ภาพรวมร้อยละ 7.58 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาพรวมร้อยละ 8.25 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว ภาพรวม

ร้อยละ 5.00 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภาพรวมร้อยละ 

8.25 
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ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายถึงการด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้ มีองค์ประกอบความสัมพันธ์
ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนารายได้  การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็น
ประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 

  

ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่ง
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จึงได้น าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูล
ในระบบอีแพลน ข้อมูลจากการเบิกจ่ายจากกองคลัง มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ในครั้งนี้  เพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯในครั้งหน้า ทาง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  ควรมีการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน  

    4. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือน ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติ 

       5. เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
   6. โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่ต้องน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเห็น
ควรน าโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว  และการขนส่ง มาด าเนินการบ้าง
เพ่ือจะได้มีความสมดุลของแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ 26.07 ไม่ถึง
ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมี
น้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  มีข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

4.ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก   ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าท่ีควร 
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกในภาพรวม 

 

 แบบท่ี  ๓/2  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/2  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
 
ส่วนที่ 2    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม     

ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 



 
แบบที่ 3/3   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก เท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
  

  


