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ค าน า 

 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29  (๓) ก าหนดให้รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  จึงได้จัดท า
รายงานเล่มนี้ขึ้น  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒  และจะประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป 
 
 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านมาง 
    ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที่ ๑ 

- ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๑ 
ส่วนที่ ๒            ๓ 

- วิสัยทัศน์            
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา          
- เปูาประสงค์            
- ตัวชี้วัด             
- ค่าเปูาหมาย            
- กลยุทธ์             
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์           

ส่วนที่ ๓ 
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    ๗ 

ส่วนที่ ๔ 
- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                              ๑๓ 

ส่วนที่ 5   
- การติดตามและประเมินผล         22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
ที่มาและความส าคญัของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดไว้
ดังนี้ 
  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

          โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ ๒๘  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ประกอบด้วย 
 ๑.  นายโสภณ  ช่างสาร  สมาชิกสภา อบต.     กรรมการ 
 ๒.  นาย ศรีมูล  กันมา  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 ๓.  นายสีค า  ผาบสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ  

๖.  นางมนัสกรณ์  พิชัยจุมพล ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกัญญา  วงศ์ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 

5. นางศศิธร   อินค า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
6. นายเฉลิมพงษ์  ค าเผ่า ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 

 ๗.  นางสาวศันศนีย์  กิจสดับ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
 ๘.  นายเอกสิทธิ์  ช้างสาร  นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
 ๙.  นายค ารณ   มูลศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๐.นายเสกสรรค์   สืบจิตต์         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิงห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ข้อ ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๓๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเปูาหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น
หลัก  เนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เปูาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
“หมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  เป็นหมู่บ้านแห่งความสะอาด สวยงาม สงบสุข 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  การศึกษาดี  อาชีพมั่นคง  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาในช่วงสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่  ๔  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
            ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพื่อประชาชน 
๓.  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมกรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  ๔.  การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
         แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความ

มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางพัฒนา 
๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางพัฒนา 

๑.   ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองและ 
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

๒.   เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๒. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

         แนวทางพัฒนา 
๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 
    3. เป้าประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  คมนาคม ไฟฟูา ประปา มีประสิทธิภาพ และน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ

สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟู 
5. ส่งเสริมการปูองกันอุบัติภัยและสาธารณะภัย 
6. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
    4.  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 1. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้รับการซ่อมแซม 
 2. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
 3. ร้อยละครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ 
  
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 1. ร้อยละของคุณภาพของประชาชนดีขึ้น 
 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
 3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความ 
และสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
  
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความ 1. ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
สงบเรียบร้อย 2. ร้อยละการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
ธรรมาภิบาล 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ 
 พัฒนาท้องถิ่น 
 3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการให้ 
 บริการ 
  
 
   5.  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ ถนน 
 แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 
 ของประชาชน 
  
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การ 
 ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
 3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 5. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 
  
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความ 1. เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการ  
สงบเรียบร้อย ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความ 2. ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมรความสามัคคี  
สงบเรียบร้อย (ต่อ) ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติ 
ธรรมาภิบาล งาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในปฏิบัติ 
 งาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม 
 บริการประชาชน 
 
   6.  กลยุทธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาต าบลบ้านมางในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การปูองกันอุบัติภัยและสาธารณะภัย 
6. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

     7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการ
สาธารณะ หรือโครงการสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่
ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนระดับต่าง ๆ รวมถึงการ
พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

        ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๔  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
สรุปสรุปการการติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น  

 
1. รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี  2562 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่อนุมตัิงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 73 25,381,400 19 1,995,000 
2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 26 9,537,940 22 10,397,300 
3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 1,053,500 6 222,500 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 12 1,167,200 7 436,600 
5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 12 1,742,100 9 712,100 

รวม 133 38,882,140 63 13,763,500 
 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่อนุมตัิงบประมาณ โครงการที่ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 19 1,995,000 18 1,909,550.57 
2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 22 10,397,300 18 9,698,280.98 
3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 222,500 5 175,492 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 7 436,600 5 323,149 
5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 9 712,100 8 532,817.38 

รวม 63 13,763,500 54 12,639,289.93 
 
3. สรุปร้อยละผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 ค าชี้แจง  :  สรุปร้อยละผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น
แผนพัฒนา 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 73 19 26.03 
2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 26 22 84.62 
3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 6 60.00 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 12 7 58.33 
5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 12 9 75.00 

รวม 133 63 47.37 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(54 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  133 38,882,140 

40.60 85.71 
2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

63 13,763,500 

3 สามารถด าเนินการได้ 54 12,639,289.93 

 
๔. โครงการที่ด าเนินการในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 
มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. งานซ่อมแซมบ ารุงทาง เงินรายได ้ 50,000 34,000  
๒. งานซ่อมแซมล าเหมืองสาธารณะ เงินรายได ้ 50,000 49,000  
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ม.หมู่บา้นไปสะพานข้ามแม่น้ ายม เงินอุดหนุนทั่วไป 164,000 162,500 ม.3 
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ม.ในหมู่บ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป 105,000 101,000 ม.4 
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ม. ในหมู่บ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป 193,000 184,500 ม.5 
๖. โครงการวางท่อระบายน้ าในหมู่บา้น เงินอุดหนุนทั่วไป 33,000 33,000 ม.5 
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ม. ในหมู่บ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 179,400 ม.6 
8. โครงการงานส ารวจขุดเจาะน้ าบาดาลน้ าลึก เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 20,000 ม.7 
9. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ม.ในหมู่บ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป 164,000 162,700 ม.8 

10. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้าปุาสุสานบา้นบ่อตอง
(อุดหนุน กฟภ.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 126,055.99 ม.9 

11. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป 204,000 201,300 ม.10 
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ม.สายสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

บ้านทุ่งเจริญ 
เงินอุดหนุนทั่วไป 145,000 126,700 ม.11 

13. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้าปุาสุสานหมู่ที่ ๕,หมู่ที่ 
๑๑ (อุดหนุน กฟภ.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 83,700.10 ม.5,11 

14. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เงินรายได ้ 12,000 11,750  
แผนงานการเกษตร 
15. ซ่อมแซมสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟูา เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐ 112,444.48  
16. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสูพ่ื้นที่การเกษตร   เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ 180,000 โอนเพิ่ม 

80,000 
แผนงานการพาณิชย์ 
17. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ท่ี 3-11 เงินรายได ้ 100,๐๐๐ 61,000  
18. โครงการจดัซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ์ประปา เงินรายได ้ 10๐,๐๐๐ 80,500  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ 1,980,000 1,909,550.57  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ 

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๑. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ(ค่านิตยสาร เอกสาร วารสาร 

หนงัสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียม และคา่เช่าเครื่องถ่าย) 
เงินรายได ้ 140,000 100,650  

แผนงานการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เงินรายได ้ 12,600 12,540  
3. โครงการส่งเสริมกีฬาปฐมวัย เงินรายได ้ 10,600 10,300  
4. อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนท่ี โครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป 564,000 549,240  
5. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 52,7๐๐ 52,700  
6. ค่าอาหารเสรมิ(นม) 

- โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 
- โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 
- ศพด.บ้านทุ่งมอก 
- ศพด.บ้านบ่อเบี้ย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 378,200 237,758.98  

7. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งมอก และศูนย์เด็กเล็ก
บ้านบ่อเบี้ย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 220,500 181,980  

แผนงานสาธารณสุข 
8. โครงการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่อ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 4,950  

แผนงานเคหะและชุมชน 
9. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5,6 เงินอุดหนุนทั่วไป 191,000 185,200  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
10. โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม่พัฒนาสตรตี าบลบ้านมาง เงินรายได ้ 21,700 21,450  
11. โครงการกีฬาผู้สูงอายตุ าบลบา้นมาง เงินอุดหนุนทั่วไป 32,900 16,350  
12. โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

อบต.บ้านมาง 
เงินอุดหนุนทั่วไป 24,900 24,840  

13. โครงการเพิม่ศักยภาพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 17,100 16,410  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
14. โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เงินรายได ้ 34,600 31,990  
แผนงานงบกลาง 
15. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 6,180,000 6,096,300  
16. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 2,112,000 2,060,000  
17. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 42,000  
18. โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต.บ้านมาง เงินรายได ้ 55,000 53,622  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 10,137,800 9,698,280.98  
๓. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยขยะ เงินรายได ้ 50,000 45,600  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคารอเนกประสงค์และบรเิวณ 

อบต.บ้านมาง 
เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 100,000 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและ

ไฟปุา 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 14,350 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ 

4. โครงการระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 15,192  
5. โครงการรักปุา รักน้ า รักแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป 600 350  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ 210,600 175,492  
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. งานบรรเทาสาธารณภัย เงินรายได ้ 100,000 38,499  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. โครงการรณรงค์เฝูาระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เงินอุดหนุนทั่วไป 59,400 51,470  
3. โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบต.

บ้านมาง 
เงินรายได ้ 20,000 18,340 

 

4. โครงการอบรมการปูองกันภัยพิบัติ เงินอุดหนุนทั่วไป 19,700 18,340  
5. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 196,500  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ 399,100 323,149  
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
๑. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

- ส านักปลัดฯ     19,355  บาท 
- กองคลัง         -             บาท 

เงินรายได ้ 30,000 19,355 
 

๒. ค่าวัสดสุ านักงาน (เงินรายได้) 
- ส านักปลัดฯ     49,987  บาท 
- กองคลัง         56,882  บาท 
- กองช่าง         19,980  บาท 

เงินรายได ้
 
 
 

130,000 
 
 
 

126,849 
 

 

๓. รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เงินรายได ้ 200,000 104,538.38  
๔. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เงินรายได ้ 105,700 88,830  
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป 170,400 119,945  
6. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เงินอุดหนุนทั่วไป 5,400 3,300  
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารเอนกประสงค์ อบต.บา้นมาง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 50,000  
8. จัดท าเส้นเครื่องหมายจราจรบริเวณลานจอดรถ อบต.บ้าน

มาง 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 20,000 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 711,500 532,817.38  
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๕ 13,439,000 12,639,289.93  
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สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าป ี2562  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  ตามแผนยุทศาสตร์ มีจ านวนโครงการทั้งหมด  
63 โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 19  โครงการ  
(1) โครงการที่ได้ด าเนินการ   18  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  83.33 
(2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  16.67 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  งบประมาณ  15,000  บาท 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการทั้งหมด  22  

โครงการ 
(1) โครงการที่ได้ด าเนินการ   18  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.67     
(2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  33.33 
 - โครงการส่งเสริมแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อปท. งบประมาณ  53,400  บาท
 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  131,000  บาท 
 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ  งบประมาณ  25,100  บาท 
 - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.บ้านมาง งบประมาณ  50,000  บาท  

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 6  โครงการ  

(1) โครงการที่ได้ด าเนินการ   5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   80.00 
(2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   20.00 

- โครงการส่งเสริมและรณรงค์ตรวจขยะในชุมชน  งบประมาณ  11,900  บาท 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจ านวนโครงการทั้งหมด  

7  โครงการ 
(1) โครงการที่ได้ด าเนินการ 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   83.33 
(2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   16.67 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสถาบันชาติ งบประมาณ  
17,500  บาท 
- วัสดุสาธารณภัย    งบประมาณ  20,000 บาท 

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีจ านวนโครงการทั้งหมด 9 
โครงการ   

(1) โครงการที่ได้ด าเนินการ 8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   75.00 
(2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   25.00 

- โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน  งบประมาณ  600  บาท 
 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการรวมทั้งหมด  54 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71   และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  
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 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายได้
ทุกโครงการ  เนื่องจากโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติบางโครงการไม่ได้ด าเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้  

 
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการด าเนินงาน และ
เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
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ส่วนที่ 4   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  เป็นดังนี้ 

ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  20 19 19.00 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 18.00 
1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 54 54.00 

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 (4) วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 (5) กลยุทธ์        5 5 5.00 
 (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 (8) แผนงาน       5 5 5.00 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 

รวมคะแนน  100 89 89 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 9.00 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 9.00 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 9.00 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 9.00 
2.5 โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย    

 (1) ความชัดเจนของโครงการ 5 4 4.00 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 4.00 
 (3) เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง 
5 4 

4.00 
 (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 4.00 
 (๕) เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5 4 

4.00 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4 4.00 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4 4.00 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4 

4.00 
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ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4 4.00 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4 4.00 
 (11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 4.00 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 4.00 

รวม 100 88 88.00 
 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
 ๓.4 วิสัยทัศน (5) (5) 
 ๓.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
 ๓.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ (5) (5) 
 ๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
 ๓.8 แผนงาน (5) (5) 
 ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวม 100 100 
 
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ 
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

 1.3 ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เ ช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 

การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

3 3 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

3 3 

รวม 20 19 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านมาง 
             พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมือง
ก า รปก ครอ ง   สภ าพสั ง คม    บ ริ ก า ร พ้ื น ฐ าน ใ น พ้ืนที่   ร ะบ บ เ ศ ร ษฐกิ จ   ศ า สน าแ ละวัฒ นธ ร ร ม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 6.66 

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเ ชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1 

 2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 

รวม 15 14 
 
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.ยุทธศาสตร ์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางสอดคล้อง

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางในเขต
จังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่ งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมางที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
มางในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

5 4 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 

รวม 65 57 
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  10 9 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภาพ  10 9 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  
5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ   
5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน 100 92 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

5 5 

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

5 4 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม  2562     หน้า   18 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

5 5 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 5 4 
4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านมางในมิติต่ าง  ๆ จนน าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

5 4 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 

5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

5 4 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 4 
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5.โครงการพัฒนา(ต่อ) 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่ น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 
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5.
โครงก
า ร
พัฒนา
(ต่อ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอ้งเท่ากับวัตถุประสงค์หรอืมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

5 5 

รวม 60 57 
ข้อคิดเห็น  
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ ผู้บริหารเร่งรัดการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ อบต. สามารถด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 
อาจจะส่งผลให้ถึงสิ้นปีงบประมาณอบต.ฯจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถ ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
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ส่วนที่ 5   
การติดตามและประเมินผล 

 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ประจ าปี 2562 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
12 ( 3 ) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง ด าเนินการ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บ ริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  และ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ  
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ขึ้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด ๖ 
ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ( 3 ) ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จ านวนสองคน  
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้)  
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายโสภณ  ช่างสาร  สมาชิกสภา อบต.     กรรมการ 
 ๒.  นายสีค า  ผาบสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
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๓.  นายศรีมูล  กันมา  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
4.  นางมนัสกรณ์  พิชัยจุมพล ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 

 5.  นางสาวกัญญา  วงศ์ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงาน  
 6.  นางสาวศันศนีย์  กิจสดับ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
 7.  นายเอกสิทธิ์  ช้างสาร  นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
 8.  นายค ารณ   มูลศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9.นายเสกสรรค์   สืบจิตต์         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่ง คนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ประเดน็การประเมิน 
มีการด าเนนิการ ไม่มีการ

ด าเนนิการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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