
1 
 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเลิงแฝก 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

*************************** 

  

เนื่องด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙ (๒)  (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒  ทั้งนี้  คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ดังกล่าวด้วย  
โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลิงแฝก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอ
สภาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕) ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑๓  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล          เลิงแฝก เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 
๐๔๓ ๗๐๖๕๑๑      

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       (ลงช่ือ)        

                                       (นายโชคชัย  แก้วไชย) 

                        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเลิงแฝก 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 

 

 

 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเลิงแฝก 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเลิงแฝก 

โทรศพัท์ 0๔๓-๗๐๖๕๑๑ 

 

 

 

 

 



3 
 

ค าน า 
 
           ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบเลิงแฝก คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สามารถแก้ปัญหาหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๑ บทน า         ๑ 
 ๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     1 
 ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     2 
 ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2 
 ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     5 
 ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     7 
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล       9 
 ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  9 
 ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  14 
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     19 
 ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   19 
 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       
 ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ    25 
 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       29 
 ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ       33 
 ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล    33 
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      34 
 ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     34 
                 ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
ด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการก าหนดไว้ 
 การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท าให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าจะด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก 
“วิสัยทัศน์” ที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การด าเนินการที่ด ี
 จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ก าหนดว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุใน
อนาคตข้างหน้า ต าบลเลิงแฝกเป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ความ
คาดหวังในอนาคตต้องเป็นหมู่บ้านที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ 
จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “การคมนาคมก้าวหน้า เศรษฐกิจพัฒนา สหวิชาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมไร้
มลพิษ” ถือเป็นการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ต้องการให้
ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชา
สังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ 
อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สรุปในภาพรวมของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้นั้น พบว่า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี 18 โครการ  จ านวนเงินงบประมาณ 6,566,740 บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  11
โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณ  3,742,420 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 5  โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ  2,622,453 บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๒๓ คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้  และการวัดประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี  4  โครการ จ านวนเงินงบประมาณ 267,300 บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 3 โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ 160,000 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงิน
งบประมาณ  243,510 บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๓๑ คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี  และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี 
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 ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี  32 โครการ  จ านวนเงินงบประมาณ  6,483,300 บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 26 
โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณ 17,565,400 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 18  โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ  16,385,244  บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๒๙ คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี  และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี 
 ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี  45  โครการ  จ านวนเงินงบประมาณ  23,992,925  บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 33 
โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณ 9,034,100 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน  33  โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ 8,878,700 บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๓๔ คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี  และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
 ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี 8 โครการ  จ านวนเงินงบประมาณ 290,000 บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 4 โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ 150,000 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 3 โครงการ  จ านวนเงิน
งบประมาณ  250,000 บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๓๑ คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี  และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
 ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มี  13  โครการ  จ านวนเงินงบประมาณ  1,759,400  บาท  มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 4 โครงการ  
จ านวนเงินงบประมาณ 295,000 บาท  มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 3 โครงการ  จ านวนเงิน
งบประมาณ 65,030 บาท 
 การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ได้ในระดับความส าคัญในภาพรวม  โดยได้
คะแนน  เฉลี่ย  ๓๓  คะแนน  อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี  และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ซึ่งเกิดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพ้ืนที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และ
เป็นไปตามหลักวิชาการในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
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แฝก และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จะได้น าไปด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากท่ีสุดต่อไป 
 
 
        (นายโชคชัย  แก้วไชย) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
                     ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
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๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมินผล  (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติด
ตมและประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างสามารถก ากับ
ดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
 ๑.๑  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 ๑.๒  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตรวจดูว่า
แผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 ๑.๓  ผลการด าเนินงาน  ตรวจดูว่าได้ผลตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๔  ความส าคัญญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง  จุดแข็ง  
(Strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  และปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กอง/งาน  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเลิงแฝก 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจดุแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
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โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๒.๒ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

๒.๓ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

๒.๔ เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
๒.๕ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกที่จะต้องพลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
เลิงแฝกหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

๒.๖ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคของทุกปี 
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ๓.๑ การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
 ๑) สมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน 
 ๒) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
 ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคักเลือก จ านวน ๒ คน 
 ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นจัด
เลือก จ านวน ๒ คน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๓.๒ การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ดังนี้ 
 ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 ๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 ๓. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของ โครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
 ๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ๗. การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. การรายงานผล 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เลิงแฝก ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิ ด
สร้างไว้เพ่ือใข้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นกรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า

คณะกรรมการ 
พัฒนาของ 

อปท. 
 

ภายในเดือนธันวาคม 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในต าบล../อปท. ...ทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

 ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๕.๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
 ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเลิงแฝกอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 
 ๒) สรุปผลลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา

ทุกครั้ง 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกมาปฏิบัติ 

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที
ผ่านมา 

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอกุดรัง และจังหวัดมหาสารคาม เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องคร์วมของจังหวัดเดียวกัน 

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก

ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 ๒) เครื่องมือ 
 ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 ๑) การออกแบบติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

 ๒) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

๕.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือ

ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝกใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(๑) การสังเกตแบบส่วนร่วม (Participant observation) เป็นการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

๕.๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

๕.๓.๕ เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ า เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
 ๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 ๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 ๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยั ดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่างๆ 
 ๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานแลผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุดมีเหตุผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
 ๖.๗ ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 

ส่วนที่  ๒   
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ จ านวนยุทธศาสตร์  ๖ ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

          ๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.20 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.80 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (53.5) 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.5) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 

๓.๔ วิสัยทัศน์ (5) (5) 

๓.๕ กลยุทธ (5) (4.5) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 

๓.๘ แผนงาน (5) (5) 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 89.50 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ได้คะแนนร้อยละ 89.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 ๑.๒.๑ จ านวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จ านวน โครงการ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม จ านวน ๑๘ โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๔ โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จ านวน 32 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 45 โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ 
โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร จ านวน ๑3 โครงการ 
๑.๒.๒  ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้ 
ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.5 

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.5 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 

๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 (56.5) 

 5.1 ความชัดเจนของชื่ออโครงการ (5) (5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.5) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (3.5) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) (3.5) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (3.5) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (5) (4) 

รวมคะแนน 100 90.5 

 คแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
คะแนน ร้อยละ 90.5 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๑.๓.๑ เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. สรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้
และศูนย์กลางวัฒนธรรม  

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

๒. แผนงานการศึกษา 

๓. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

๔. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม 

18 6,566,740 ๑๑ ๓,๗๔๒,๔๒๐ 

๒. ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งผลติ
และจ าหนา่ยสินคา้เกษตร
อินทรีย์ 

๑. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

๒. แผนงานการเกษตร 

4 267,300 3 160,000 

๓. สรา้งชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ  

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

๒. แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

๓. แผนงานสาธารณสุข 

๔. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

๕. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๖. แผนงานงบกลาง 

32 17,600,300 26 17,565,400 

๔. เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

45 23,992,925 33 9,034,100 

๕. การบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. แผนงานการเกษตร 8 290,000 4 150,000 
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๖. การเมืองการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

13 1,759,400 4 295,000 

รวม 120 50,476,665 81 30,974,300 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 6,566,740 บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 
๑ จากจ านวน 18 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 56.99 ของจ านวนเงินงบประมาณ 3,742,420 บาท ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 2,824,320 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 38.88 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 43.07 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏ
ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 267,300 บาท 

มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
จากจ านวน 4 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 59.85 ของจ านวนเงินงบประมาณ 160,000 บาท ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 107,300 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 40.14 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 40.14 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 6,483,300 บาท 

มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 
3 จากจ านวน 32 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 270.93 ของจ านวนเงินงบประมาณ 17,565,400 บาท 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 34.61 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 10.25 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน 45 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 23,992,925  บาท 

มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 
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4 จากจ านวน 45 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 37.65 ของจ านวนเงินงบประมาณ 9,034,100 บาท ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 14,958,825 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 26.66 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 62.34 ของจ านวนเงินงบประมาณที่
ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 290,000 บาท 

มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
จากจ านวน 8 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 51.72 ของจ านวนเงินงบประมาณ 150,000 บาท ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 140,000 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 48.27 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน 13  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,759,400 บาท 

มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.76 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 
6 จากจ านวน 13 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจ านวนเงินงบประมาณ 295,000 บาท ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,464,400 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 83.23 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏ
ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 ๑. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเก่ียวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงโดยการน านัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา 
และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง 
ที่ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ควรมีการบุรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ)ในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ๑. เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 
ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ 

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเลิ งแฝกใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี ้
 

ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.60 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (58.00) 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 

๓.๔ วิสัยทัศน์ (5) (5) 

๓.๕ กลยุทธ (5) (4.5) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 

๓.๘ แผนงาน (5) (5) 
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๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 93.10 

  
คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 

๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
คะแนน ร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 11 
๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร

อินทรีย์ 
3 

๓ ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

24 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 21 
๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4 

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 

5 

รวมทั้งสิ้น 68 
 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้ 
ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.5 

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.7 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.5 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.2 
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๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 (50.80) 

 5.1 ความชัดเจนของชื่ออโครงการ (5) (4.5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (3.7) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (3.5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (3.8) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) (4) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.5) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (3.8) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 85.7 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลการปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้
คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๒.๓.๑ กรอบการด าเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ก าหนดกรอบการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
ล าดับที่ กรอบการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี 

๑ ประชุมเ พ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง 
วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนต าบล

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
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เลิงแฝก 

๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ
แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ทุกไตรมาส 

๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ภายในวันที่ ๑๕  

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๔ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ 

๕ แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๕  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้ง
แจ้งส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเพ่ือ
ทราบและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคาม 
๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ 

 
 ทั้งนี้ กรอบการด าเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ก าหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ก็อาจ
ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการด าเนินงานในภาพรวมดังกล่าว 

 ๒.๔ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด และจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด 
  ๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การยริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ผู้ได้รับผลกระทบมี
ความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกิ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interviews) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
  ๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต 
  (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
  (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
  ๒.๔.๔ การส ารวจ (surveys) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก หมายถึง การส ารวจ
เพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒.๔.๕ เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การใช้จ่ายเงิน
สะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้ก าหนดไว้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๒.๕ แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 แบบหรือตารางส าหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ 
นั้น แบ่งจ าแนกการใช้แบบหรือตารางส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่าง
ง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นด้วย ส าหรับแบบที่ใช้จัดท าเป็นตารางเพ่ือแสดงผลต่างๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ 
ตาราง 
 ๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
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 ๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพ่ือน ามาด
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝกเป็นดังนี้ 
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  จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
  ๑.๑.๑ จ านวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ 
  ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 
ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.60 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 (58.00) 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 

๓.๔ วิสัยทัศน์ (5) (5) 

๓.๕ กลยุทธ (5) (4.5) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.5) 

๓.๘ แผนงาน (5) (5) 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 93.10 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
คะแนนร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ได้ก าหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ คะแนนเต็มรวม 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล มีลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 

20 
(3) 

17.50 
2.60 

๑.๒ .๒ ด้ านการ เมือง/การ
ปกครอง 
๑.๒.๓ ประชากร 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.50 

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับบสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

๑.๒.๕ ระบบริการพ้ืนฐาน (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2) 1.80 

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.80 

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของทีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.80 

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2) 1.80 

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ 
๑.๒ .๒ ด้ านการ เมือง/การ
ปกครอง 
๑.๒.๓ ประชากร 
๑.๒.๔ สภาพทางสังคม 
๑.๒.๕ ระบบริการพ้ืนฐาน 
๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ 
๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.80 

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ 
๑.๒ .๒ ด้ านการ เมือง/การ

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย

(3) 2.60 
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ปกครอง 
๑.๒.๓ ประชากร 
๑.๒.๔ สภาพทางสังคม 
๑.๒.๕ ระบบริการพ้ืนฐาน 
๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ 
๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๒.๙ อ่ืนๆ (ถ้ามี)    
 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อ่ืนๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนนในส่วนของ
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ 18.10 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

คะแนนเต็มรวม 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์

20 
(5) 

18.10 
5 
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การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.q 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 2.70 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

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

(๓) 2.60 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2.60 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

(๕) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การปรดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3) 2.60 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

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

(๓) 2.60 
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๑.๔ ยุทธศาสตร์ 

 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน ๖๐ คะแนน ในส่วนของ
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ 58.00 คะแนน ผลเป็น
ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็มรวม 
สอดค ล้ อ ง กั บ สภ า พสั ง ค ม  เ ศ ร ษฐ กิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ ชาติ  ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(๑๐) 

58.00 
9.50 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(๑๐) 9.5 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 4.0 

(๑๐) 9.5 

๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่ ง มี ลั กษณะแสดงสถานภาพที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 4.9 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 5 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเ พ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

(๕) 4.8 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ื น ที่ จ ริ ง  ที่ จ ะ น า ไ ป สู่ ผ ล ส า เ ร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด-
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขอองค ์

(๕) 4.8 
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 จากรายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เลิงแฝก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้ 
ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.5 

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.7 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.5 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.2 

๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 50.80 

 5.1 ความชัดเจนของชื่ออโครงการ (5) 4.5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.7 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.5 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3.8 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.5 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 3.8 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (5) 4.5 

รวมคะแนน 100 85.7 
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 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 
4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนี้/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงมีความชัดเจน 
 ๒. ประเด็นการพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
คะแนนที่ได้ 3.7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.17 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนี้/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ 
 ๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถน าไปจัดท า
งบประมาณได้ถูกต้อง มีความ คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดา
ได ้
 ๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คะแนน
เต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการด าเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 ๕. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 ๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
คะแนนที่ได้ 3.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 5.83 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม  
 ๗. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 8.33 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 
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  ๘. ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริม
เป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้ 
 ๙. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
 เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีการเพิ่ม-ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
 ๑๐. ประเด็นการพิจารณามรการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5. คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและ
คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วน
น้อยที่มีความ คลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง 
 ๑๑. ประเด็นการพิจารณามีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่ควาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่ควาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 
7.5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการก าหนด
วัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการด าเนินงาน 
 ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ 9 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ( ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ 9 

  สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทัง้ในเรื่องของกรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้ 8.3 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัว เลขต่างๆ เ พ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวน
ที่ ไม่สามารถด า เนินการได้มี จ านวนเท่า ไร 
สามารถอธิบาย ได้ ตามหลั กประสิทธิภ าพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

๑๐ 8.3 
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๒.๔ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วน
ของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ 
8.5 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัตินเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ ๆ มาใช้ เ พ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่  สิ่ งของ วั สดุ  ครุภัณฑ์  การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลัษณะถูกต้อง
คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั กประสิ ทธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น 

๒ )  วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ / สิ่ ง ที่ ก ร ะ ท บ 
(Impact)โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐ 8.5 
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๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แนวทางเบื้องต้นของการใช้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วน
ของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ 9.2 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔ .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากกด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพันาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และTrend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.2 

 
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง (คน) 

๑ เพศ   

 - ชาย ม.๑–ม.๑๕ 50 

- หญิง ม.๑–ม.๑๕ 50 

2 อายุ   

 - ๑๕–๒๕ ปี ม.๑–ม.๑๕ 12 

- ๒๖–๓๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 18 

- ๓๑–๔๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 35 

- ๔๑–๕๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 5 

 - ๕๑–๖๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 13 

- ๖๑–๗๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 17 

- ๗๑ ปีขึ้นไป ม.๑–ม.๑๕ - 



38 
 

๓ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   

 - น้อยกว่า ๕ ปี ม.๑–ม.๑๕ 7 

- ๕-๑๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 45 

- ๑๑-๒๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 40 

- ๒๑-๓๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 5 

- มากกว่า ๓๐ ปี ม.๑–ม.๑๕ 3 

๔ ระดับการศึกษา   

 - ประถมศึกษาตอนต้นน (หรืออ่านออก
เขียนได้) 

ม.๑–ม.๑๕ 30 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.๑–ม.๑๕ 25 

- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑–ม.๑๕ 18 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.๑–ม.๑๕ 7 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.๑–ม.๑๕ 2 

- ปริญญาตรี ม.๑–ม.๑๕ 8 

- ปริญญาโทร - - 

- ปริญญาเอก - - 

- อ่ืนๆ - 10 

๕ ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน   

 - ประชาชน ม.๑–ม.๑๕ 15 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.๑–ม.๑๕ 8 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าปต าบล 

ม.๑–ม.๑๕ 4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.๑–ม.๑๕ 4 

- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.๑–ม.๑๕ 15 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 (อสม.) 

ม.๑–ม.๑๕ 30 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ม.๑–ม.๑๕ 10 



39 
 

(อปพร.) 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.๑–ม.๑๕ 4 

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ม.๑–ม.๑๕ 4 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ ม.๑-ม.๑๕ 4 

 - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ 

ม.๑–ม.๑๕ 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.๑–ม.๑๕ 5 

- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 

- - 

- สื่อมวลชน - - 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืนๆ - - 

รวม ๑๐๐ 

 
เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่มีต่อการ
ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค่าค าตอบของแบบสอบถาม
ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจมากที่สุด  ก าหนดให้ ๕  คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก   ก าหนดให้ ๔ คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้ ๓ คะแนน 
 ความพึงพอใจน้อย   ก าหนดให้ ๒ คะแนน 
 ความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้ ๑ คะแนน 
 แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยสุด 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

32 

85 

 

27.35 

72.65 

รวม 117 100 

๒. อายุ 

        ต่ ากว่า ๓๐ ป ี

        ๓๐ – ๔๐ ป ี

        ๔๑ – ๕๐ ป ี

        มากกว่า ๕๐ ปี 

 

18 

49 

31 

19 

 

15.38 

41.88 

26.50 

16.24 

รวม 117 100 

๓. ระดับการศึกษา 

       ต่ ากว่าปริญญาตรี 

       ปริญญาตร ี

       สูงกว่าปริญญาตรี 

 

11 

57 

49 

 

9.40 

48.72 

41.88 

รวม 117 100 

๔. สถานภาพในการท างาน 

      ข้าราชการ 

      พนักงานราชการ 

      ลูกจ้าง/บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง 

 

103 

10 

4 

 

88.03 

8.55 

3.42 

รวม 117 100 

๕. ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

      ประชาชน 

      สมาชิกสภาท้องถิ่น 

      ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 

      แพทย์ประจ าต าบล 

 

18 

4 

 

4 

 

15.38 

3.42 

 

3.42 
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      ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 

      ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

      อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

      สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

      กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 

      กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ 

กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน             
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม
พลังทางสังคมอ่ืนๆ 

ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 

กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทน
ทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยว สื่อมวลชน 

ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 

องค์กร/หน่วยงานอื่นๆ 

4 

11 

31 

11 

4 

4 

4 

4 

 

 

18 

- 

 

 

- 

 

- 

3.42 

9.40 

26.50 

9.40 

3.42 

3.42 

3.42 

3.42 

 

 

15.38 

- 

 

 

- 

 

- 

รวม 117 100 

   
 จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยน าเอาข้อมูล กกช.๒ค. และจปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้อ
องถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็น
ตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต่อไป 
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๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้จ าแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก แล้ว จึงได้น าเครื่องมือ ๗s 
ของ McKinney มาเป็นเกณฑ์การจ าแนกเพ่ือการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย ๑) Strategy (กลยุทธ์/
แผน/ยุทธศาสตร์) ๒) Structure (โครงสร้าง/อ านาจหน้าที่) ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) ๔) System 
(ระบบ/กระบวนการ/ล าดับขั้น) ๕) Staff (บุคคล) ๖) Skill (ทักษะ) ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัด
ในระดับความส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความส าคัญ
และแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย 
 ระดับความส าคัญตาม ๗s ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้ 
 ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการ
น าไปใช้ 

๒) Structure (โครงสร้าง) อ านาจหน้าที่ หมายถึง  การใช้อ านาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และด าเนินการ
เป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว  

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ล าดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการก าหนดไว้  

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความส าคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย 

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ ให้ส านัก/กอง/
ฝ่ายได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ 
ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว 

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายถึง มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการท างานที่โปร่งใส 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้ออสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๑.๑ ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 ๑.๑.๑ ผลการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ความส าเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ 10 คะแนน 
 ๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ 10 คะแนน 
 ๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ 10 คะแนน 
 ๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ 5 คะแนน 
 ๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ 4.5 คะแนน 
 ๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ 4.5 คะแนน 
 ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ 4.5 คะแนน 
 ๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนนได้ 5 คะแนน 

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ 4.5 คะแนน 
 จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน 58 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 96.99 
 ๑.๑.๒ ผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
 ความส าเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 120 โครงการ/จ านวนเงิน 
50,476,665 บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน
สะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 81 โครงการ/จ านวนเงิน 30,946,920 บาท การ
ด าเนินการจริง จ านวน 63 โครงการ/จ านวนเงิน 28,445,337 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๕ 

จ านวน/โครงการ งบประมาณ/บาท 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 18 6,566,740 

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 267,300 

สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 32 17,600,300 

เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 45 23,992,925 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 290,000 

การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 

13 1,759,400 

รวม 120 50,476,665 

 
 ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 120 โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ 50,476,665 บาท และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย และด าเนินการจริงเกิดผล
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 11 3,742,420 

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 160,000 

สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 26 17,565,400 

เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 33 9,034,100 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 150,000 

การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 

4 295,000 

รวม 81 30,946,920 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  ๑ กันยายน 
๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๖๑๖,๘๐๐ 
บาท 

 ๑.๓ ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้ อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 81 โครงการจ านวนเงิน 30,946,920 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 28,445,337 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

11 3,742,420 5 2,622,453 5 2,622,453 

ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย ์

3 160,000 1 243,510 1 243,510 

สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

26 17,565,400 18 16,385,244 18 16,385,244 

เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

33 9,034,100 33 8,878,700 33 8,878,700 

การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 150,000 3 250,410 3 250,410 

การเมืองการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
บุคลากร 
 

4 295,000 3 65,030 3 65,030 

รวม 81 30,946,920 63 28,445,337 63 28,445,337 
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๑.๔ ผลส าเร็จที่วัดได้ 
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่ปรากฏในงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน  81 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 30,946,920 บาท และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย และเกิดผลส าเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 28,445,337
บาท สรุปรายละเอียดตามตารางนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน เบิกจ่าย 

1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 3,๗๐๐ 

2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๕๘๒,๒๘๐ 

3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการวันแม่แห่งชาติของ ศพด.อบต.เลิงแฝก ๔,๕๓๐ 

4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒,๐๑๔,๕๙๓ 

5 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ๑๗,๓๕๐ 

6 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร ๒๔๓,๕๑๐ 

7 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๑๘,๖๗๕ 

8 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดการเลือกตั้ง ๔๘๒,๗๐๕ 

9 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ๔๓,๐๘๐ 

10 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

๕๐,๐๐๐ 

11 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

๑๓๗,๙๔๕ 

12 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

๒๘,๓๒๐ 

13 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวันต้ายภัยยาเสพติด ๑๙๙,๙๑๐ 
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14 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

๔๒,๘๔๐ 

15 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ ๔๕๐,๖๐๐ 

16 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี 

๔๒,๒๕๕ 

17 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๓๐๐,๐๐๐ 

18 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

๒๙,๙๗๐ 

19 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๑,๓๒๓,๕๐๐ 

20 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพความพิการ ๒,๔๒๒,๖๐๐ 

21 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔๒,๐๐๐ 

22 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑๕๐,๐๐๐ 

23 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ ๒๙๗,๑๗๕ 

24 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ๓ เฟส และไฟฟ้าแรง
ต่ า ๓ แฟส 

๓๒๓,๖๖๙ 

25 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๓๑๖,๕๐๐ 

26 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ๒๙๙,๐๐๐ 

27 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ๒๙๔,๐๐๐ 

28 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ๓๑๗,๐๐๐ 

29 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ๓๑๖,๕๐๐ 

30 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ๓๑๓,๕๐๐ 

31 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ๒๒๗,๐๐๐ 
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32 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ๓๑๗,๐๐๐ 

33 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ๒๙๘,๐๐๐ 

34 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ขุดลอกล าห้วยม่วงน้ าเค็ม หมู่ที่ ๑๕ ๓๖๘,๕๐๐ 

35 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ๒๑,๐๐๐ 

36 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ๖๐,๐๐๐ 

37 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง บุกเบิกถนนยกร่องพูนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ ๒๔๕,๐๐๐ 

38 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง บุกเบิกถนนยกร่องพูนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ๒๕๘,๕๐๐ 

39 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเกรดถนนภายในต าบลเลิงแฝก ๒๘๕,๒๐๐ 

40 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์กู้ชีพ-
กู้ภัย) 

๖๐,๕๐๐ 

41 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ๒๗๔,๐๐๐ 

42 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ ๒๙๔,๐๐๐ 

43 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 246,000 

44 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 246,000 

45 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 247,000 

46 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 490,000 

47 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 247,000 

48 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 245,000 

49 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 247,000 

50 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 246,000 

51 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 246,500 

52 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 246,500 

53 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 246,000 

54 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 247,000 

55 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 247,000 

56 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก  
หมู่ที่ ๔ ต.เลิงแฝก ถึงบ้านจอมทอง ต.หนองแวง 

431,500 
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57 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ 

หมู่ที่ ๗ ต.เลิงแฝก ถึงบ้านจอมทอง ต.หนองแวง 

435,000 

58 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิต
อาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” 

๒,๔๕๐ 

59 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๔,๔๕๐ 

60 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร 243,510 

61 การเมืองการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 

๒๕,๑๑๐ 

62 การเมืองการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓๐,๐๐๐ 

63 การเมืองการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ๙,๙๒๐ 

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก พบว่า ผล
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วน
ของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.70 

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้
คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ขั้นต่ า 

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝก ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ มาก
ที่สุด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้คะแนน ระดับ ๓ 
หรือ ปานกลาง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ 
มากที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ มากที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน 
ระดับ 3 หรือ ปานกลาง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ได้คะแนน ระดับ ๔ หรือ ดี 

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ในครั้งหน้า ดังนี้ 
 ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 
 ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนกมาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน 
 ๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 ๖. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เท่านั้น 
เพราะนั้นเป็นเพียงพ้ืนฐานการก าหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง 
 ๗. ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกด้วย 

 
 


