
 

   

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 

กองแผนและงบประมาณ 

อบจ. อ่างทอง 





                 

 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

 
คํานํา 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนิน     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป     

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาจังหวัดอางทอง  สามารถแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 

  เรื่อง          หนา 

 สวนท่ี ๑  บทนํา            ๑ 
     ๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล       3 
     ๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล       4 
     ๓. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล        ๕ 
     ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล        7 
        ๕. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล           7 

 สวนท่ี ๒  การติดตามและประเมินผล          
     ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     9 
     ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4     ๒3 

 สวนท่ี ๓  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
     ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง  32 
         แผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง   3๘ 
         แผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ๓. การวิเคราะหเชิงปริมาณ        44 
     ๔. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ        49 
     ๕. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล              52 

 สวนท่ี ๔  สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
     ๑. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม       53 
     ๒. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต     5๔ 

 ขอเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการฯ       57 

 ภาคผนวก            
       - คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 
     - แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ งท่ี มีความเปนมา             
มีวิวัฒนาการการปรับปรุงแกไขตลอดมาตามลําดับ และเปนสวนหนึ่งของระเบียบบริหารราชการแผนดินตาม
หลักการการกระจายอํานาจโดยรัฐบาลกลางท่ีมุงกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีผูบริหารมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนท่ี และดําเนินการบริหารงานพัฒนาทองถ่ินภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลผานทาง
จังหวัด ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ        
โดยสวนรวม ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีแผนและทํางานเปนระบบ จึงตองจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีครอบคลุม โดยมีการทบทวน
ปรับปรุงเปนประจําทุกป  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหมากท่ีสุด   

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก  ซ่ึงเทากับใหอํานาจประชาชนใน
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
จัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย และในวรรคสามของมาตราเดียวกัน ยังกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดงบประมาณการใชจาย  และผลการ
ดําเนินงานในรอบปเพ่ือประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการปกครอง    
สวนทองถ่ิน 

การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดก็ไมสามารถท่ีจะ     
บงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงแกไข ขยายขอบเขต 
หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ       
ของโครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ     
มาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน       
ใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ   
นอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยง 
ในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ       
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ี
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย 
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ี



๒ 
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ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูงและกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ 
ความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตอง
แบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธี
ติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับ
การดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน 

การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร 
อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ี
กําหนดไวหรือไม  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถ
นําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและ    
การตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้น แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวา             
การดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ี
ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน          
ซ่ึงประกอบไปดวยแผนยทุธศาสตรการพัฒนาการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง จึงตองการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๑   
ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘  กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้  

๑.กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ  

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน



๓ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

๔.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมิน     

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร วาแผนยุทธศาสตรและแนวทาง     
ท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการ             
ของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใช การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)    
การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือใน  
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
    เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินได ดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมี
การใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุ
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  



๔ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

๑. ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒. ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ี
จะใหเงินอุดหนุน 

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและ
นําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบ
จุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปน
จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้ง
รับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  
เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดทาย
เม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึง
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

๒.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
   ๑. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
   ๒. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
   ๓. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
   ๔. เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
   ๕. เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
   ๖. เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
   ๗. เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
   ๘. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
   ๙. เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 



๕ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

๓.ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

   ข้ันตอนท่ี ๑   
    แต ง ต้ั งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท อง ถ่ิน   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ดังนี้   

    ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย  

    ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
    ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
    ๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
    ๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
    ๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ        

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘  กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ใหมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

 ข้ันตอนท่ี ๒    
   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๙   

   ข้ันตอนท่ี ๓    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๙ (๒)   

   ข้ันตอนท่ี ๔    
   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล       
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย    
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน/ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๗ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

 

  ๔. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
        สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิน       
การติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอาทอง ดังนี้   

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกําหนด ดังนี้ 

  แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
       เครื่องมือท่ีใช คือแบบกํากับการจัดทําแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ     

ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

     ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กําหนด ดังนี้ 

        การประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
        แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
        แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

        แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

        แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  ๕. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
     ๑. ทําใหทราบผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนเพียงใด 
     ๒. เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอน  

การปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    ๓. ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตัิ  เปนตน 

http://www.dla.go.th/


๘ 
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    ๔. ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

    ๕. ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

    ๖. ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดออน(weaknesses) 
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว 
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    ๗. ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

    ๘. การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง หรือจะตอง
ปรับปรุงในสวนใดบาง       

    ๙. การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน
สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนไมคุมคากับ
งบประมาณ ไมควรดําเนินการตอ 

 



๙ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

บทท่ี ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

          ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองเปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561-2565)  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง   

  ๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
        ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
   วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   หรือคติพจนประจําชาติ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   ๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   ๓. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ๕. ยุทธศาสตรการเสริมความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคงและยั่งยืน 
   ๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   ๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

   แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
   ยุทธศาสตรการพัฒนา 
     (๑) พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคง และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส  



๑๐ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

       (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมหามีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี ข้ึน          
เชน สงเสริมการเรียน การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมใน
การดูแลสุขภาพ 
     (๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
ตอระบบนิเวศน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     (๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบานท้ังแนวเหนือ – ใต และแนวตะวันออก - ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่องโยงประเทศ
เพ่ือนบานและนานาชาติ 
     (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน 
เพ่ือใหมีการจัดดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ความตองการของชุมชน 

   แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
   ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี 
สระบุรี สิงหบุรี อางทอง) 

     วิสัยทัศน  “ลุมน้ําแหงประวัติศาสตร  ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน ” 

     ประเด็นยุทธศาสตร 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช
นวัตกรรมยกระดับสินคาเกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และผูประกอบการ SME 4.0 
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียว กิจกรรม
ทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือสราง
ความประทับใจแกนักทองเท่ียว 
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มลภาวะสิ่งแวดลอมท่ี
มีคุณภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมจากผักตบชวาโดยใชนวัตกรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบโครงขายคมนามคม Logistic  พัฒนา
สภาพแวดลอม ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง และชุมชนใหนาอยู      

   แผนพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน “อางทองเมืองนาอยู นาเท่ียว แหลงผลิตอาหารปลอดภัย” 

     ประเด็นยุทธศาสตร 
      ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข 
      ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาผลิตภัณฑสูระดับมาตรฐานสากล 
      ยุทธศาสตรท่ี ๓  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 



๑๑ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง 
     ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม   
     ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการท่ีดี 
     ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

   ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

   วิสัยทัศน  “ ทองถิ่นเมืองอางทองนาอยู นาเท่ียว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสดใส 
                แหลงอาหารปลอดภัย  ภายใตการบรหิารจัดการท่ีดี ” 

พันธกิจ 
- สงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห คุณภาพชีวิตใหได

อยางท่ัวถึง 
- สงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานการศึกษาใหไดอยางท่ัวถึง 
- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
- พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ การทํา

เกษตรกรรม เพ่ือสรางรายไดใหประชาชน 
- สงเสริม สนับสนุน อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ 
- สงเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- พัฒนาเมืองนาอยูนาเท่ียว 
- รณรงค สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนสังคมท่ีดีสมเปนเมืองนาอยู 
- สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

    - สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร กลุมจังหวัด 
และยุทธศาสตรจังหวัดอางทอง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

     ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 

 
 



๑๒ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

  ๑.๒ โครงการพัฒนาทองถิ่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ปท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ปท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

6 1,900,000 14 1,560,000 13 2,010,000 

๒. การพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐาน 

59 308,166,000 53 505,142,000 32 226,757,000 

๓. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3 1,900,000 9 11,850,000 2 5,020,000 

๔. การพัฒนาเมือง 
นาอยู นาเที่ยว 

20 15,335,000 36 8,915,000 28 10,461,945 

 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ปท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

23 27,507,000 14 4,160,000 56 32,977,000 

๒. การพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐาน 

32 249,803,000 62 441,100,000 176 1,289,868,000 

๓. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

18 48,020,000 8 16,020,000 31 65,790,000 

๔. การพัฒนาเมือง 
นาอยู นาเที่ยว 

32 16,821,945 29 11,261,945 115 51,533,890 

 
  ๑.๓ ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ  
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการท่ี
แลวเสร็จ 

จํานวน
โครงการท่ี

ดําเนินการอยู 

จํานวน
โครงการท่ี

ไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ

ท่ีต้ัง
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนาฯ 

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4 0 9 13 13 
๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 23 0 4 27 32 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 1 1 2 
๔. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 18 0 10 28 28 

รวม 45 0 24 69 75 

   *หมายเหตุ  เฉพาะโครงการพัฒนาฯ ไมรวมครุภัณฑ  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 



๑๓ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

 การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

             หมายเหตุ   
    - เบิกจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 68,934,870.97 บาท      
    - เบิกจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 52,580,6๐๐ บาท 
    - เบิกจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 30,220,0๐๐ บาท 
 

 รายการโอนงบประมาณเพ่ิมเติม - โอนลด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 รายการโอนเพ่ิมงบประมาณ 
  - โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมู ท่ี 2  ตําบลบานแห         
อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง  งบประมาณ 2,528,000 บาท 
    - โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดอางทอง  งบประมาณ 6,600,000 บาท 
    - โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดอางทอง  จํานวน 5,028,500 บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 
    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะเครื่องจักรกล จํานวน 1,000,000 บาท 
    - อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดอางทอง จํานวน 100,000 บาท 
    - โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดยดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย     
ทางหลวงทองถ่ิน สายทาง อท.ถ. 01-002  บานโพธิ์ศรี – บานตลาดใหม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  
จํานวน 8,971,000 บาท 
    - โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดยดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย     
ทางหลวงทองถ่ิน สายทาง อท.ถ. 01-038  แสวงหา – ทาชาง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  จํานวน 
7,831,000 บาท 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ 

งบประมาณ การเบิกจาย 
๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 591,000 347,396.70 
๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 717,309,500 165,795,790.69 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 20,000 0 
๔. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 5,715,900 2,889,198.8 

รวม 177,636,400 169,032,386.80 

ผลการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
จํานวน 

(โครงการ) 
จํานวน 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กม.) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

โครงการขุดลอก และจัดเก็บวัชพืช 87 96 290.72 137 

โครงการปรับเกรดเสนทาง

คมนาคมและพ้ืนท่ีตางๆ 

34 34 176.76 188 

รวมท้ังส้ิน 121 130 467.84 325 



๑๔ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

    - โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดยดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย    
ถนนสายทาง คําหยาด – ยางชาย - มวงเตี้ย  อําเภอโพธิ์ทอง , อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง จํานวน 
10,254,000 บาท 
    - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี 13  ตําบลแสวงหา เชื่อมตอหมู ท่ี 2           
ตําบลหวยไผ  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง   จํานวน 3,000,000 บาท 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  จํานวน 130,000 บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  จํานวน 300,000 บาท 
 
 รายการโอนลดงบประมาณ 
  - คาบํารุงรักษาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน 850,00 บาท  
    - คาบํารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จํานวน 850,00 บาท       
  - เงินสํารองจาย จํานวน 3,000,000 บาท 
    - โครงการประชาคม จํานวน 134,500 บาท   
    - โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-001  บานหนองแขม -        
วัดแกวกระจาง อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  จํานวน 165,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-006  บานโพธิ์ศรี –     
บานบางกะลา  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  จํานวน 266,000 บาท 
    - โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-010  บานบึง -        
บานแจงแขวนหมอ  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  จํานวน 246,000 บาท 
    - โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-011  บานคลองขุด -   
บานคําหยาด  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  จํานวน 331,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-012  บานเพชร -       
บานดอนกราง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  จํานวน 211,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-018  บานริ้วหวา -      
บานดอน  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  จํานวน 161,000 บาท 
    - โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-021  บานคลองนมโค - 
บานไผงาม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  จํานวน 142,000 บาท 
    - โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-024  บานลานชาง -    
บานหนองลม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  จํานวน 222,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-025  โคกพุทรา -      
ทางพระ  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  จํานวน 188,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-028  วัดแสนสุข -        
สายทอง  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง  จํานวน 52,000 บาท 
    - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-032  บานบางพลับ -   
บานบางหัก  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  จํานวน 188,000 บาท 
   - โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายทาง อท.ถ. 01-037  บานหัวคลอง -     
บานไผแหลม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  จํานวน 329,000 บาท 
   - โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดอางทอง จํานวน 150,000 บาท 
   - โครงการเด็กอางทองรักนวลสงวนตัว รักครอบครัว รักคุณธรรม จํานวน 150,000 บาท 



๑๕ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

   - โครงการสงเสริมการสรางความสัมพันธของสถาบันครอบครัวให มีความเขมแข็ง จํานวน      
150,000 บาท 
  - โครงการฝกอบรมกีฬาเยาวชนจังหวัดอางทอง จํานวน 200,000 บาท 
   - โครงการกีฬาชุมชน “อบจ.อางทอง เกมส” จํานวน 239,000 บาท  
   - โครงการเขาใจธรรมชาติ ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 200,000 บาท 
   - คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และหรือผูบริหารฯ จํานวน 
8,000,000 บาท   
    - โครงการเพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท 
    - โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท 
    - โครงการฝกอบรมและจัดการแขงขัน “อบจ.อางทอง มินิวอลเลยบอล” จํานวน 150,000 บาท 
    - โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  28 กรกฎาคม 
2563  จํานวน 150,000 บาท 
    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  จํานวน 
300,000 บาท 
    - โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ  หมูท่ี 1  ตําบลหวยคันแหลน  
อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  จํานวน 810,000 บาท 
    - โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ  หมู ท่ี 2  ตําบลบานแห        
อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง  จํานวน 648,000 บาท 
    - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3  ตําบลสาวรองไห  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
เชื่อมตอหมูท่ี 2  ตําบลอบทม  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   จํานวน 2,980,000 บาท 
    - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6  ตําบลหวยคันแหลน เชื่อมตอหมูท่ี 7        
ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง   จํานวน 3,000,000 บาท 
    - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี 2 ตําบลตลาดใหม เชื่อมตอหมู ท่ี 8            
ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง   จํานวน 3,000,000 บาท 
    - โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชนเพ่ือปวงประชาท่ัวหนา ชีวามีสุข  จํานวน 
3,500 บาท 
    - โครงการสานสัมพันธเพ่ิมความรักและความสามัคคี จํานวน 88,500 บาท 
    - โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง ประจําป พ.ศ. 2563  จํานวน 32,600 บาท 
    - คาใชจายเก่ียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธฯ  จํานวน 300,000 บาท 
    - โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม  จํานวน 130,000 บาท 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของโรคตางๆ

100000 28,075.00          

คาใชจายในการสงเคราะหผูปวยที่ยากไรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จังหวัดอางทอง

๐ ๐.๐๐

คาใชจายศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

๖๐,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการเด็กอางทองรักนวลสงวนตัว รักครอบครัว 
รักคุณธรรม

๐ ๐.๐๐

โครงการสงเสริมการสรางความสัมพันธของสถาบัน
ครอบครัวใหมีความเขมแข็ง

๐ ๐.๐๐

โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรุนใหม ใสใจรักษ
สิ่งแวดลอม

๗๐,๐๐๐ ๖๙,๖๙๙.๐๐

โครงการจัดการขยะในครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๙๑๐.๐๐

โครงการฝกอบรมและจัดการแขงขัน "อบจ.อางทอง 
มินิวอลเลยบอล" ครั้งที่ 6

๐ ๐.๐๐

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียร 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

ิ  ิ    ั  ื่ ใ

๐ ๐.๐๐

โครงการฝกอบรมกีฬาเยาวชนจังหวัดอางทอง ๐ ๐.๐๐

โครงการแขงขันกีฬา "อบจ.อางทอง เกมส" ๑๖๑,๐๐๐ ๑๕๘,๗๑๒.๗๐

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตานภัยยา
เสพติด

๐ ๐.๐๐

รวม ๔๙๑,๐๐๐ ๓๔๗,๓๙๖.๗๐

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ๖๕๐,๐๐๐ ๑๗๓,๘๐๐.๐๐

คาบํารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะเครื่องจักรกล ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๔๖๑,๗๔๐.๙๗

๒. การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน

                 การเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ    
   พ.ศ. ๒๕๖3  เปนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
                             (ในหวงระยะเวลาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)  ดังนี้ 

๑. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๐1  บานหนองแขม - 
วัดแกวกระจาง  อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

๗,๒๖๕,๐๐๐ ๗,๒๖๕,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๐6 บานโพธิ์ศรี - บานบางกะลา
อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๑๓,๕๓๔,๐๐๐ ๑๓,๑๑๔,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐10 
บานบึง - บานแจงแขวนหมอ  อําเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอางทอง

๘,๓๓๐,๐๐๐ ๘,๓๒๑,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐11 บานคลองขุด - 
บานคําหยาด  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๑๖,๓๐๒,๐๐๐ ๑๖,๓๐๒,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๑2 บานเพชร - วัดดอนกราง  
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

๑๐,๓๙๘,๐๐๐ ๑๐,๓๙๘,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๑8 บานริ้วหวา - บานดอน  
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

๗,๑๘๒,๐๐๐ ๗,๑๘๒,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐21 บานคลองนมโค - 
บานไผงาม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๖,๘๕๑,๐๐๐ ๖,๘๕๑,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๒4 บานลานชาง - บานหนอง
หลม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๑๐,๘๖๘,๐๐๐ ๑๐,๘๖๘,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๒5 โคกพุทรา - ทางพระ  
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

๙,๒๘๘,๐๐๐ ๙,๒๘๘,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐28 วัดแสนสุข - สายทอง  
อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง

๒,๔๘๕,๐๐๐ ๒,๔๘๕,๐๐๐.๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐32 บานบางพลับ - บานบางหัก
อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง

๙,๒๘๘,๐๐๐ ๙,๒๘๘,๐๐๐.๐๐

 



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
สายทาง อท.ถ.๐๑-๐37 บานหัวคลอง - 
บานไผแหลม  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๑๖,๓๐๔,๐๐๐ ๑๖,๓๐๔,๐๐๐.๐๐

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ (มีบอบาดาลเดิม)  หมูที่ 1 
ตําบลหวยคันแหลน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอางทอง

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

คาวัสดุกอสราง (เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในงานซอม
บํารุงรักษาสายทาง)

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๖๗,๘๕๖.๒๖

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๒๙๑,๒๙๗.๐๐

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3  
ตําบลสาวรองไห  อําเภอวิเศษชัยชาญ 
เชื่อมตอหมูที่ 2  ตําบลอบทม  อําเภอสามโก  
จังหวัดอางทอง

๐ ๐.๐๐

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 
ตําบลหวยคันแหลน  เชื่อมตอหมูที่ 7  
ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๐ ๐.๐๐

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  
ตําบลตลาดใหม  เชื่อมตอหมูที่ 8  
ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

๐ ๐.๐๐

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ (มีบอบาดาลเดิม)  หมูที่ 2
ตําบลบานแห  อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง

๑,๘๘๐,๐๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดอางทอง

๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๔๘๑,๗๑๖.๔๖

โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดอางทอง

๕,๐๒๘,๕๐๐ ๔,๗๒๓,๓๘๐.๐๐

โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดย
ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
ทางหลวงทองถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-002  
บานโพธิ์ศรี – บานตลาดใหม  อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง

๘,๙๗๑,๐๐๐ ๘,๙๗๐,๐๐๐.๐๐

 



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดย
ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย
ทางหลวงทองถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-038  
แสวงหา – ทาชาง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

๗,๘๓๑,๐๐๐ ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐

โครงการอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดย
ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย  
ถนนสายทาง คําหยาด – ยางชาย - มวงเตี้ย  
อําเภอโพธิ์ทอง , อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

๑๐,๒๕๔,๐๐๐ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 
 ตําบลแสวงหา  เชื่อมตอหมูที่ 2  ตําบลหวยไผ  
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐

รวม ๑๗๑,๓๐๙,๕๐๐ ๑๖๕,๗๙๕,๗๙๐.๖๙

๓. การพัฒนา

เศรษฐกิจ
คาใชจายในการดําเนินงานศูนยการเรียนรูเกษตร
อินทรียวิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนชาวนา 
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

๒๐,๐๐๐ ๐.๐๐

รวม ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการ 5ส. เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ๓๕,๐๐๐ ๓๔,๗๔๐.๐๐

โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของ อบจ.อางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

๓๕,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการ อบจ.รวมใจ ใชพลังงานอยางคุมคา ๔๐,๐๐๐ ๑๙,๖๐๐.๐๐

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายใน
การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๕๐๐,๐๐๐ ๓๘๗,๘๓๒.๐๔

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง ประจําป
 พ.ศ. 2563

๒,๔๐๐ ๐.๐๐

โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563

๕,๐๐๐ ๕๒๐.๐๐

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

ิ   ิ

๕๐,๐๐๐ ๔๑,๕๓๐.๐๐

โครงการอบรมใหความรู การปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

๓๕,๐๐๐ ๒๐,๒๗๕.๐๐

โครงกาเสริมสรางความจงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

๕๐,๐๐๐ ๐.๐๐

 

๔. การพัฒนา

เมืองนาอยู 

นาเที่ยว



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการพัฒนาความรู ความเขาใจ ในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๐,๐๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐

โครงการอบรมธรรมะ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๗๙๐.๐๐

โครงการเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ ๐ ๐.๐๐

โครงการสานสัมพันธเพิ่มความรักและความสามัคคี ๑๑,๕๐๐ ๐.๐๐

โครงการประชาคมทองถิ่น ๑๑๕,๕๐๐ ๓๔,๗๘๐.๐๐

โครงการสงเสริม สนับสนุน การทําความตกลง
รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๓๐๐,๐๐๐ ๑๔๑,๕๖๒.๐๐

โครงการวันเด็ก ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๘๖๕.๐๐

โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ๖๓๐,๐๐๐ ๖๒๙,๙๐๘.๐๐

คาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ์ การ
ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด นโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
การสรางความปรองดองและสมานฉันทของ
ประชาชนในทองถิ่น

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๘๗,๐๙๔.๔๕

คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่
แกมลิงหนอง 7 เสน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๕๖๓.๓๑

โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชน 
เพื่อปวงประชาทั่วหนา...ชีวามีสุข

๖,๕๐๐ ๔,๕๐๕.๐๐

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๐

โครงการเสริมพลังแหงความดี ๒๕๐,๐๐๐ ๒๑๒,๔๘๐.๐๐

คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑตํานานเมือง
อางทอง

๓๐,๐๐๐ ๐.๐๐

คาใชจายเกี่ยกับการเผยแพรประชาสัมพันธของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๑๐๔.๐๐

 

 



ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการเขาใจธรรมชาติ ใสใจสิ่งแวดลอม ๐ ๐.๐๐

เงินสํารองจาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐

อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จังหวัดอางทอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๕,๗๑๕,๙๐๐ ๒,๘๘๙,๑๙๘.๘๐

๑๗๗,๕๓๖,๔๐๐ ๑๖๙,๐๓๒,๓๘๖.๑๙

 

 

รวมทั้งสิ้น



๒๒ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

 ๑.๔ ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน 
   ๑. สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ๒. สามารถรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
  ๓. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดอางทอง 

  ๔. ทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ และสามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม และตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดหรือไม เพียงใด 

 

                ๑.๕ ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
   ปญหา  
     ๑. องคการบริหารสวนจังหวัดอางทองยังคงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากประชาชนเห็นวาเปนปญหาท่ีใกลตัวและมีความตองการใหพัฒนา
มากกวาดานอ่ืนๆ   
     ๒. เนื่องจากมีโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนิน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน จึงมีการโอนลดงบประมาณบางโครงการมาตั้งจายดําเนินการโครงการใหม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนโครงการ โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไปไมสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือสนองตอปญหา/
ความตองการของประชาชนไดท้ังหมด 
     ๓. โครงการท่ียังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จมีเปนจํานวนมาก ทําใหไม
สามารถดําเนินการโครงการในปปจจุบันไดทันภายในปงบประมาณ 
     ๔. โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไปไมสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือสนองตอ
ปญหา/ความตองการของประชาชนไดท้ังหมด      
     ๕. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอเขามาในแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังคงมีความ
ตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน ซ่ึงทําใหไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหครบทุกโครงการได 
 
    ขอเสนอแนะ 
     ๑. ควรรีบเรงดําเนินโครงการคางจายใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจักไดดําเนินโครงการของปปจจุบัน
ใหแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ 
     ๒. โครงการท่ีบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินควรเปนโครงการท่ีมีความพรอมและมีหนังสืออนุญาต
เรียบรอยแลว 
     ๓. การใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริงควรใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีต้ังไว 
     ๔. หากบุคลากรไมสามารถเรงดําเนินการสํารวจ ออกแบบและขออนุญาต ควรมีมาตรการ
เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานและเรงดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     ๕. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรมีความสัมพันธกับศักยภาพดานงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 
     ๖. สรางความรูความเขาใจ เปดโอกาสใหประชาชนไดรวมคิด  เสนอความเห็นผานการจัดทํา
ประชาคมหมูบาน  ในการเสนอแผนงานตามความตองการ  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาซ่ึงเปนขอมูล



๒๓ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

สําคัญท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองจะใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับชวยเหลือเพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดตรงตามความตองการ 

  ปญหาและแนวทางการแกไข        
   จะเห็นไดวาจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก แตดวยงบประมาณท่ี
จํากัด ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินไดครบทุกโครงการ  สวนจํานวนโครงการพัฒนาในแต
ละยุทธศาสตรมากนอยไมเทากัน อาจข้ึนอยูกับความสําคัญเรงดวน และความตองการของประชาชนเปนสําคัญ แต
ควรพิจารณาเพ่ิมอัตราสวนในการวางแผนพัฒนาดานอ่ืน เชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ควบคูกันไปดวย 
 ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
        การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้  
   ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
      ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน 
      ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
      ๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย 
          (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน 
          (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
          (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐คะแนน 
          (๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 
          (๕) กลยุทธ ๕ คะแนน 
          (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 
          (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
          (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
          (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 
          (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน   

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือน
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนนท่ี

ได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐  
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐  
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)  

    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)  
    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)  
    ๓.๔ วิสัยทัศน (๕)  
    ๓.๕ กลยุทธ (๕)  
    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)  
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)  
    ๓.๘ แผนงาน (๕)  
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๕ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

  ๒.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
        การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้  
   ๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา  1๐ คะแนน 
   2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  ๒๐ คะแนน 
   3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๒๐ คะแนน 
   4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
   5. โครงการพัฒนา ๖0 คะแนน ประกอบดวย 
          (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
          (๒) กําหนดวัตถุประสงคกับโครงการ 5 คะแนน 
          (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
         ถูกตอง 5 คะแนน 
          (๔) โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ๕ คะแนน 
          (๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
         และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ๕ คะแนน 
          (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0   ๕ คะแนน 
          (๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ๕ คะแนน 
          (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง       
            ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
          (๙) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
          (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน   
    (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา     
           จะไดรับ  5 คะแนน 
    (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือน
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐  
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)  
    ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได 
          ถูกตอง 

(๕)  

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)  
    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแหงชาติ 

(๕)  

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)  
    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)  
    ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  
          ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(๕)  

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)  
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  

    ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ    
            ไดรับ 

(๕)  

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

    ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๑.  กํ าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเ มินผลสอดคลอง กับระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   และแกไขเพ่ิมเติมถึง      
ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๙ 

๒. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคลอง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) 
ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ และผลผลิต (Outcome 
and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนตน 

๓. กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ท้ังในระดับหมูบาน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย 
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธ  ซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

 - การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการตรวจสอบประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย 
สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอง
ดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 - การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการตรวจสอบประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพภายในทองถ่ินปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (Value-
Chain Analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เปนการวิเคราะห
ตรวจสอบติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

    ๒.๔ กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรประกอบดวย การทดสอบและ  การวัด 

การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร  

         การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด   
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เปนตน  

         การสัมภาษณ  ( Interviews) อาจเปนการสัมภาษณ เดี่ ยว หรือกลุ ม ก็ ได              
การสัมภาษณเปนการยืนยันวาผู มีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบ 
ในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไป 
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ     
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตรอง           
ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับของขอความการดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียง  แนวทางการสัมภาษณกวางๆ    



๒๘ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ           
ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ คือ  

               -  การสนทนาตามธรรมชาติ  (natural conversation) เปนการ
สัมภาษณในรูปแบบของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูล
เพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับการสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปน
การพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย  

               - การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถาม
ผูใหขอมูลหลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคน
อ่ืนๆ มีประสบการณดานการพัฒนาทองถ่ินการวางแผน  

    การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเ มินผลใช            
การสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และ
กําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกตคือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาท
สัมผัสหลายอยางพรอมๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัสในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ
สัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับ    
สิ่งตางๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ 
สามารถแบงไดเปน  

              การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวน
รวมนี้มีลักษณะเดน คือ  
      - มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยาง
ละเอียด  

- มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุม
มากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด  

- เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด  
- ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน  
- ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน  
- จดบันทึกอยางละเอียด 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือ    
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธ
ของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับ
กิจกรรมท่ีสังเกต และผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ  

         เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 



๒๙ 
 

         ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 

สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๒.๕ แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 
      เ พ่ือใหการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินตามขอ ๒๙  แห งระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดรูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ  
การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีรายละเอียด ดังนี้     

แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    ๑. แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เปนเครื่องมือท่ีใช ใน       

การติดตามและประเ มินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ /แผนงาน ซ่ึง ตัวบ งชี ้
การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต 
(Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงการทํางานตอไป เง่ือนไขสําคัญของตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานก็คือการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย (Key Stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้
เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป 

    ๒. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton เปนแนวคิดท่ีเชื่อวาการทําความเขาใจองคกร ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกร สามารถเห็น
ไดจากผลลัพธและการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการทําความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรือระบบตางๆ ขององคกรท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานดวย  การมององครวม
หรือภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงสามารถแบงเปนองคประกอบยอยๆ เชน ดานการเงิน ดานลูกคา หรือ
ผูรับบริการดานกระบวนการภายในองคกร และดานนวัตกรรมและการเรียนรูตัวแบบ Scorecard จึงสามารถชวย
องคกรสามารถพัฒนาเชื่อมตอ และปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดไวไดการนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม หรือ BSC 
เปนการมุงเนนความสําคัญของคุณคาสูงสุดของผูมีสวนไดเสียกระบวนการสูความเปนเลิศ การปรับปรุงใหเกิด
องคกรแหงการเรียนรูและความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

    ๓. แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เปนตัวแบบท่ีสอดคลอง
กับการ ทํ าแผนกลยุ ทธ อย า งม าก  ลั กษณะของ ตั วแบบนี้ ถื อ ได ว า เ ป นตั ว แบบ มุ ง เ น นผลสั ม ฤ ทธิ์   
โดยจะพิจารณาวาแผนกับการปฏิบัติ ท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลาง 
(Intermediate Result : Irs) ตางๆ วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม การกําหนดเปาหมาย และผลระยะ
ตางๆ ไวกอนลวงหนาเชนนี้ ทําใหสามารถนําไปพัฒนากลยุทธการดําเนินการตอไปได รวมท้ังยังสามารถใชเปน
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 

    ๔. แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model        
ถือเปนตัวแบบหนึ่งท่ีคอนขางแพรหลายในการประเมินผลซ่ึงตัวแบบดังกลาวจะชวยใหการประเมินมีความ
สอดคลองระหวางปจจัยนําเขากระบวนการ และผลลัพธกับวัตถุประสงคของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ 
ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะ
เก่ียวของกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ 



๓๐ 
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    ๕. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกับ    
ตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตางๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสู     
การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตอไป 

    ๖. แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ 
Problem-Solving Method การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ถือเปนวิธีการ
ประเมินท่ีสําคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะเนนท่ีการนําความรู ท่ี มีอยูกลับมาใช (Reusable 
Knowledge) ใหเกิดประโยชนในขณะเดียวกัน ถือเปนการทดสอบความรูท่ีมีอยูวาเหมาะสมหรือสามารถใชไดจริง
ในสถานการณปจจุบันหรือไม ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แลวถือเปนการแสวงหาความรูท่ีคอนขางทาทาย 
เพราะเปนท้ังการตรวจสอบองคความรูและการสรางองคความรูใหมการนําวิธีการแกปญหามาใชในการประเมินแผน 
จึงถูกออกแบบใหมีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะหแผนและรูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษแผน 
ซ่ึงจะใสหรือนําเขาไปใชในการประเมินแผนนั้นๆ  

    ๗. แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) การประเมิน โดยวิธีการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Method) เปนวิธีการประเมินท่ีใหความสําคัญกับการกระทํา ท้ังในรูปของ         
การกระทําหรือการตัดสินใจของผูมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ  โดยมุงสรางความรูสึก
เปนเจาของ (Sense of Ownership) ของผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังยังใหผูมีสวนเก่ียวของไดรวมติดตามและประเมินผล
ของโครงการนั้นๆ อีกดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสวนรวมจึงมุงเนน ท่ีการเรียนรูของชุมชนทองถ่ินและมุมมอง
ของภาคประชาชนท่ีจะเขารวมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการตลอดจนรูปแบบการดําเนินการโดยเริ่ม
ตั้งแตการกําหนดประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดข้ึน รวมถึง      
การสรุปบทเรียนเพ่ือการถายทอดความรูตอไป นอกจากนี้ผลท่ีไดท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใชเปนขอมูล
เสนอตอผูกําหนดนโยบายอีกดวย  

    ๘. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบเปน
การพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบท้ังผลในดานบวก - ดานลบ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีตั้งใจในระดับตางๆ อันเกิด
จากการดําเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวการประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผล          
การดําเนินอยางกวางขวางเปนระบบอันกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกๆ ฝาย  โดยการประเมินผลกระทบจะ
เปนการวัดถึงผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบตางๆ (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการวามีผลหรือ
อิทธิพลอยางไรท้ังตอปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกิจกรรมตางๆ ท่ีตอง
ใชอันจะเปนสิ่งท่ีใชกําหนดไดตอไปวา ควรจะมีการขยาย ระงับเพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อยางไร และ
นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังใหทางเลือกในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

    ๙. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบ
ดังกลาวจะแสดงในรูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถ่ีท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะกําหนดอัตราสําหรับความบกพรองหรือความเสี่ยงท่ีมีผลตอความปลอดภัย โดยสวนใหญแลว       
ตัวแบบดังกลาวเปนท่ีนิยมในทางการแพทยและสาธารณสุขซ่ึงจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของ
โรคหรือใชในการติดตามเฝาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณของโรคตามพ้ืนท่ีตางๆ 

    ๑๐. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการกําหนดวา ในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการปรับปรุง 



๓๑ 
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หรือพัฒนา ซ่ึงประโยชนตอการพัฒนาองคกรรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ     
โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้    

- ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร  
- กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย  
- กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
- เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเปนไปได  
- กําหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ  
- ดําเนินการ 

    ๑๑. แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบ           
ตามขอ ๑ - ๑๐ หรือเปนแบบผสมก็ได  

 



๓๒ 
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 สวนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 ๑. ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 
      ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนนท่ี

ได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 20 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๑7 
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ ๕๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) ๙ 

    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) ๙ 
    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) ๙ 
    ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) ๕ 
    ๓.๕ กลยุทธ (๕) ๕ 
    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) ๔.๕ 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) ๔.๕ 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) ๔.๕ 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) ๔.๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙2 

 
  1. คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)   
      พบวาประเด็น การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน คะแนนท่ีได
92 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด  100 คะแนน 

ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา 
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต การดําเนินงาน
ขององคการหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณ
ภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การวิเคราะห สภาพการณ 
(Situation Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) 
ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและ ภายในองคกร ซ่ึงจะชวยให
ผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป 
ความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ี
ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร 

 
 



๓๓ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

 คะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตาํบล/
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 
 

๒ 

 
(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 
(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง  
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 
 

๒ 

 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบัถือศาสนา 
ประเพณี และงานประจาํป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สนิคาพื้นเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

๒ 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ 
รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 3 

๒. การวิเคราะห 
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคลองยทุธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง  สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

17 
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(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) ๒ 

 



๓๔ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๒. การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 
 

๒.๕ 

 
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน  
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) ๒.๕ 

 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

๓ ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่การประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปจจุบนั และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก  
S-Strength (จุดแข็ง)  W-WEAKNESS (จุดออน)           
O-Opportunity (โอกาส)  และ T-THREAT (อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขต 
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเดน็
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและThailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๕๕ 
๙ 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ท อง ถ่ิน และยุ ท ธศาสตรจั งห วัด  และเชื่ อมโยงหลั กประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙ 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕) ๕ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) ๕ 

 
 
 



๓๕ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๓.๖ เปาประสงคของ    
แตละประเดน็กลยุทธ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง 
ของยุทธศาสตร 
ในภาพรวม 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนนุตอ
กลยุทธที่จะเกิดข้ึนมุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(๕) ๔.๕ 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ งเกิดจากศักยภาพ 
ของพื้นที่จริงที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕) 
 

๔.๕ 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(๕) ๔.๕ 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
ก ลุ ม จั ง ห วั ด /แ ผ น พั ฒ น าจั งห วั ด  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า รพั ฒ น า 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ๔.๕ 

 
คะแนนรวม ๑๐๐ 92 

  
   ๑.๒ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  จังหวัดอางทองเปนพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตรเสนรุงท่ี  ๑๔ องศา ๓๕ ลิปดา          
๑๒ พิลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี ๑๐๐ องศา ๒๗ ลิปดา หางจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผนดิน      
หมายเลข ๓๒ (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร และเสนทางเรือตามแมน้ําเจาพระยาถึง
ตลาดทาเตียน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปรางลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสวนกวางตามแนวทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตก และสวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใตใกลเคียงกัน คือ ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร และมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และ
อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไหและอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๓๖ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

  แบงออกเปน ๗ อําเภอ  ๗๓ ตําบล  ๕๑๓ หมูบาน 
  ๑. อําเภอเมืองอางทอง 
  ๒. อําเภอวิเศษชัยชาญ 
  ๓. อําเภอโพธิ์ทอง 
  ๔. อําเภอแสวงหา 
  ๕. อําเภอปาโมก 
  ๖. อําเภอไชโย 
  ๗. อําเภอสามโก 
    
   ภูมิประเทศ 

   จังหวัดอางทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา 
ดินเปนดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา และทําสวน และมีแมน้ําสายสําคัญ
ไหลผาน ๒ สาย คือแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายแขนงท่ีไหลผานจังหวัด
นครสวรรค จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัดอางทอง ซ่ึงไหลผานอําเภอไชโย อําเภอเมืองอางทอง อําเภอ
ปาโมก รวมระยะทางท่ีไหลผานจังหวัดอางทองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  สวนแมน้ํานอยไหลผานจังหวัดอางทองรวม
ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร 

   ภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศจัดอยูในโซนรอนและชุมชื้น เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็น และ
แหงแลงในชวงนี้ และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทําใหมี
เมฆมากและฝนตกชุกในชวงนี ้

  ๑.๓ การวิเคราะหสภาวะและศักยภาพ 
 

จุดแข็ง 
Strengths 

จุดออน 
Weaknesses 

๑. มีทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลูก 
ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยตอไรอยูในเกณฑดี เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
๒. มีตลาดจําหนาย พืช ผัก ปลานํ้าจืดท่ีใหญท่ีสุดในภาค
กลางตอนบน ทําใหเกษตรมีแหลงจําหนายสินคาท่ีดี 
๓. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ไดแก สถานท่ีทองเท่ียว
ดานการเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และภูมิปญญา  
สามารถสงเสริมการทองเท่ียว และการเรียนรู เพ่ือสราง
รายไดใหแกธุรกิจดานการทองเท่ียวของจังหวัดดวยกิจกรรม
จากเรื่องเลาของจังหวัดอางทอง 
๔. มีสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม เช่ือมตอพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ดวยเสนทางคมนาคมท้ังทางบกและทางนํ้า 
๕. ภาคเอกชนมีรวมกลุมเพ่ือวางแผนการตลาดและการ
กระจายสินคาจากชุมชน 

๑. เกษตรกรยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชสารเคมี 
๒. ประชาชนยังไมตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ทําใหจํานวนผูปวยและจํานวนคนตายดวยโรคไม
ติดตอเพ่ิมข้ึน 
๓. ประชากรวัยแรงงานจํานวนมากไมสมัครใจทํางานมากวา 
๖ เดือน 
๔. การเขาถึงระบบประปาภูมิภาคยังไมครอบคลุมกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๕. ปญหาฝุนละอองมากในบางพ้ืนท่ี ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผล
ตอสุขอนามัยของประชาชนเฉพาะพ้ืนท่ี 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81


๓๗ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

โอกาส 
Opportunities 

อุปสรรค 
Threath 

๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตางๆ 
เชนการแบงพื้นที่เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตร เพิ่ม
บทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
สงออก 
๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม เชน น้ํา ขยะ มลพิษตางๆ 
เกิ ด จาการผลิ ต และบ ริ โภ ค  เพื่ อ ส ร า ง คุณ ภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน ดวยการนําเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการ 
๓. นโยบายของรัฐเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมี
รายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู
ดวยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอม
ทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
๔. นโยบายของรัฐเรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งใน
และนอกประเทศ ทําใหจังหวัดอางทองมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ โดยจัดระบบการดูแลในสถานที่พักฟน และ
โรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงิน การคลัง สําหรับการดูแลผูสูงอายุ เพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม
กอภาระตอสังคมในอนาคต 
๖. ความนิยมบริโภคสินคาทั้งในและตางประเทศที่มี
ความสนใจในสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สินคาเพื่อ
สุขภาพ สินคาเกษตรปลอดสารพิษ 

๑. ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
๒. ตนทุนสินคาเกษตรปลอดภัยที่สูงกวาสินคาเกษตร
แบบใชสารเคมีทําให เกษตรกรไมมีแรงจูงใจในการ
เพาะปลูกสินคาเกษตรปลอดภัย 
๓. สภาพแวดลอม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูง 
สงผลใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลงสงผลตอ
ผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 
๔. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนแองกระทะ และเปน
เสนทางระบายน้ํา ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดน้ํา
ทวม และเกิดปญหาอุทกภัยซ้ําซากในบางพื้นที่ 
๕ . ทั ศนคติ ข องแรงงาน รุ น ให ม ที่ เห็ น ว าอาชี พ
เกษตรกรรมเปนงานที่หนัก สงผลใหเกษตรกรมีปริมาณ
ลดลงอยางตอเนื่อง 
๖ . โค ร งส ร า ง ข อ งป ระ ช าก รก ลุ ม ผู สู ง อ า ยุ ใน
ระดับประเทศมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหตองกมีการเตรียม
ความพรอมในดานสวัสดิการของผูสูงอายุ เชน รายจาย
ดานสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยูอาศัย  

 
     ๑.๔ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 
   ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

 ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

     ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๙ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๘ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๘ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๙ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ ๕๗ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) ๕ 
    ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได 
          ถูกตอง 

(๕) ๕ 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) ๔.๕ 
    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแหงชาติ 

(๕) ๕ 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) ๔ 
    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) ๕ 
    ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  
          ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลกัประชารัฐ 

(๕) ๔.๕ 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 

    ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ    
            ไดรับ 

(๕) ๔ 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  พบวา ผลการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ไดรับคะแนน

รวม 91 คะแนน ของคะแนนรวมท้ังหมด 100 คะแนน 

 

 

 



๓๙ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

   คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

๑. การสรุปถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  (ใช ก า ร วิ เค ร าะ ห  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 
 

๙ 

๒. การประเมินผล 
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๘ 

๓. การประเมินผล 
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณ 
มาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๘ 

๔. แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

๑๐ ๙ 

 
 
 



๔๐ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน 
ของช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดาํเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงอานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๗ 
๕ 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน 
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทํา ท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) ๕ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ   
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๔.๕ 

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ โดย   
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสมัฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ป 
ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
     (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง  
     (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ  
     (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
     (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง  
     (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
     (๖) การบริหารราชการแผนดนิท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 



๔๑ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
๔.๐ 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value - Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน  
(๑) เปลี่ยนจากการผลติสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู 
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมาก
ข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) ๔ 

๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 
 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต 
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการเปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๔.๕ 

๕.๙ งบประมาณ      
มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน
การจัดทําโครงการ ไดแก (๑) ความประหยัด(Economy)              
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)    
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความยุติธรรม (Equity)      (๕) ความโปรงใส(Transparency) 
 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ 
 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 

(๕) ๔ 



๔๒ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน 
ตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
(๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน และเฉพาะเจาะจง 
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
(๔) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง  
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 

(๕) ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๑ 

 

   ๒.๒ การสรุปสถานการณการพัฒนา 

  จากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สงผลใหประชาชนและชุมชนไดรับการบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนจังหวัดไดอยางท่ัวถึง 
อาทิเชน กลุมผูสูงอายุไดรับการดูแล  สรางงานสรางอาชีพใหกับผูวางงาน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต      
ท่ีดีข้ึน สรางการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดํารงชีวิต การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สายทางตางๆ สะพาน ทําใหประชาชนเดินทางสัญจร
ไดรับความสะดวกปลอดภัย ในการขนสงพืชผลทางการเกษตรออกสูตลาดรวดเร็วข้ึน นักทองเท่ียวสามารถเดินทาง
มาเท่ียวจังหวัดอางทองไดอยางสะดวก การเรียนรูในเรื่องเกษตรอินทรีย ปุยชีวภาพ ปศุสัตว ประมง อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน การพัฒนาสินคาสินคาผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท้ังในเรื่องรูปแบบ ผลิตภัณฑ คุณภาพ 
ตลอดจนชองทางจําหนาย การปรับปรุงภูมิทัศน การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
การอนุรักษ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนการสงเสริมการทองเท่ียว
สถานท่ีสําคัญตางๆ 

  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง อาจดําเนินการไดไมครอบคลุม เนื่องจาก
งบประมาณมีจํานวนจํากัด  แตโครงการพัฒนามีแผนท่ีจะดําเนินการนั้นมีจํานวนมาก 

    ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ๕ ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖2 - เดือนกันยายน ๒๕๖3)   แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร  เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 75 โครงการ         
สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 45 โครงการ  งบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น 169,032,386.๘๐ บาท   
 



๔๓ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

    ๒.๔ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
  ทําใหทราบจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  มีจุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weaknesses) 
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุใด มีแนวทางแกไขอยางไร  จะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรให
เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอยางไรบาง และเม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลวผล
การวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    - สงเสริมสนับสนุน พัฒนาดานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการอาชีพ ใหไดอยางท่ัวถึง 
เทาเทียม และมีประสิทธิภาพ 
    - สงเสริม สนับสนุน การแขงขันกีฬา การออกกําลังกาย ฯลฯ   เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
    - สงเสริม สนับสนุน ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    - สงเสริม สนับสนุน สงเคราะหใหกับผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
    - รณรงค สงเสริม การสรางความสัมพันธของสถาบันครอบครัว ใหมีความเขมแข็ง 
    - รณรงค สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหาโรคระบาดตางๆ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน เข่ือน คันก้ันน้ํา ทอระบายน้ํา ฯลฯ  ใหครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 
    - กอสราง พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
    - สนับสนุน สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    - พัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ํา คูคลอง ใหเพียงพอตอการทําการเกษตรกรรม 
    - สงเสริม สนับสนุน กลุมอาชีพ คนวางงาน ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
    - สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสินคา OTOP  ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการจําหนาย 
    - สงเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยง และการกระจายสินคาออกสูเสนทางเศรษฐกิจ 
    - สงเสริม กระบวนการผลิต และจําหนายอาหารปลอดภัยใหมีมาตรฐาน 
    - สงเสริม สนับสนุน เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 
    - สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมอันดีงาน และเอกลักษณไทย 
    - พัฒนา ปรับปรุง แหลงทองเท่ียว และประชาสัมพันธ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว และสรางรายได
ใหแกประชาชน 
    - รณรงค สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



๔๔ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

    - สงเสริม สนับสนุน การใชพลังงานทดแทน 
    - สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารจัดการดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    - รณรงค สงเสริม สนับสนุนเผยแพรขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และเผยแพร
ประชาธิปไตย อยางท่ัวถึง 
    - สงเสริม สนับสนุน การดําเนินการในการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด 
    - พัฒนาบคุลากร และปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ สถานท่ี ใหพรอมตอการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
    - สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเหตุจากภัยพิบัติตางๆ 
    - ปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอนท่ีไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค 

 ๓. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

    ๓.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 

     ขอมูลเพศ   
      จากขอมูลเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศหญิง รอยละ ๗๐ และเปนเพศชาย         
รอยละ ๓๐  ดังรายละเอียดในตารางท่ี ๑  และแผนภูมิท่ี ๑ 

  ตารางท่ี ๑  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๒๐ ๓๐ 
หญิง ๒๘๐ ๗๐ 

ผลรวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

  แผนภูมิท่ี ๑  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

           

เพศชาย  
รอยละ ๓๐ 

เพศหญิง  
รอยละ ๗๐ 



๔๕ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

    ขอมูลอายุ 
     จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป รอยละ 10 , อายุ
ระหวาง ๒๐-๓๐ ป รอยละ 21.๗ , อายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป รอยละ 23.7 , อายุระหวาง ๔๑-๕๐ ป รอยละ ๒1.3 
อายุต่ํากวา ๕๐-๖๐ ป รอยละ 16.3  และอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป รอยละ ๗  ตามลําดับ  ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี ๒  และแผนภูมิท่ี ๒ 

  ตารางท่ี ๒  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ 
 

 

 

 

 

 

 
   
  แผนภูมิท่ี ๒  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

 

             
             
             
  

 

 

 

 

  

 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๒๐ ป 40 10 
อายุ ๒๐-๓๐ ป 87 21.7 
อายุ ๓๑-๔๐ ป 95 23.7 
อายุ ๔๑-๕๐ ป 85 21.3 
อายุ ๕๐-๖๐ ป 65 16.3 

อายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป 28 7 

ผลรวม 4๐๐ ๑๐๐ 

อายุ 60 ปข้ึนไป 

รอยละ 7 ป 
อายุต่ํากวา ๒๐ ป 

รอยละ 10 

อายุ ๒๐-30 ป 

รอยละ 21.7 

อายุ 31-40 ป 

รอยละ 23.7 

อายุ 41-50 ป 

รอยละ 21.3 ป 

อายุ 51-60 ป 

รอยละ 16.3 ป 



๔๖ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

    ขอมูลอาชีพ 
     จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๔
1.8 , นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 27.7 , อาชีพรับราชการ/พนักงานจาง/ลูกจาง รอยละ ๑๐.๘ , นักเรียน/
นักศึกษา รอยละ ๑๐ , อาชีพรับจาง รอยละ ๙.๓ , บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๗.๓ , อาชีพธุรกิจสวนตัว 
รอยละ ๗.๓ และอ่ืนๆ (พอบาน/แมบาน) รอยละ ๖  ตามลําดับ  ดังรายละเอียดในตารางท่ี ๓  และแผนภูมิท่ี ๓ 

  ตารางท่ี ๓  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ 

 

 

 

 

 

 
  

  แผนภูมิท่ี ๓  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

             
             
             
             
             
             
        

 

 

 

 

 

 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม 167 41.8 
นักเรียน/นักศึกษา 111 27.7 

รับราชการ/พนักงานจาง/ลูกจาง 75 18.7 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 41 10.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.5 

พนักงานบริษัท/รับจาง 4 1 

ผลรวม 4๐๐ ๑๐๐ 

เกษตรกร 

รอยละ 41.8 

นักเรียน/นักศึกษา 

รอยละ 27.7 

รับราชการ 

รอยละ 18.7 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

รอยละ 10.3 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

รอยละ 0.5 

พนักงานบรษัิท/รับจาง 

รอยละ 1 



๔๗ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

  ๓.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

ในภาพรวม  

  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดอางทองในภาพรวม และผลดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร ในครั้งนี้ ผูประเมินไดใชเกณฑการวัดระดับแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  แบงออกเปนสามระดับ  ดังนี้ 

   พึงพอใจนอย    ให ๑ คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง   ให ๒ คะแนน 
   พึงพอใจมาก  ให ๓ คะแนน 

  สําหรับเกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยแตละคะแนน ใชสูตร ดังนี้ 

      สูตร   =  คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 
        จํานวนตัวเลือก 
 

           =       = ๐.๖๖ 

 
  คาคะแนนชวงเฉลี่ยในชวง ๑.๐๐ – ๑.๖๖  คะแนน หมายถึง อยูในเกณฑระดับนอย 
  คาคะแนนชวงเฉลี่ยในชวง ๑.๖๗ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึง อยูในเกณฑระดับปานกลาง 
  คาคะแนนชวงเฉลี่ยในชวง ๒.๓๔ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึง อยูในเกณฑระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทองในภาพรวม พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ดังนี้   
  ตารางแสดงจํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทองในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในดานการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  เพ่ือเปนประโยชนและชวยแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในจังหวัดอางทอง 
  

จากตารางระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ( x̄  =๒.๘3)  ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๘3 เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ     
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ( x̄  =๒.๘1)  คิดเปนรอยละ ๘1  

รองลงมา คือ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ( x̄  =๒.79) คิดเปนรอยละ 79 , 
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x̄  =๒.79) คิดเปนรอยละ 79 , มีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( x̄  = ๒.77) คิดเปนรอยละ 77 , มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ( x̄  =๒.77) คิดเปนรอยละ 77 , มีการรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ ( x̄  =๒.74)  คิดเปนรอยละ 74 , การดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด ( x̄  =๒.74) คิดเปนรอยละ 74  และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม ( x̄  =๒.72) คิดเปนรอยละ 72  ตามลําดับ 

    ๓.๓ แผนการดําเนินงาน 
  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
อางทองในภาพรวม และผลดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  โดยการแจกแบบสอบถามแบบสุมตัวอยางใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง  จํานวน ๔๐๐ ชุด   

 

 

หัวขอการประเมิน x̄   S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.72 .487 มาก 

มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.77 .430 มาก 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.77 .432 มาก 

มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 2.74 .493 มาก 

การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.79 .450 มาก 

การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 2.74 .460 มาก 

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 2.81 .433 มาก 

การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.79 .414 มาก 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.83 .393 มาก 

รวมเฉล่ีย 2.77  มาก 



๔๙ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

 ๔. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
     ๔.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบภาม/สัมภาษณ 
  จากจํานวนกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน พบวาเปนเพศหญิง รอยละ ๗๐ , เปนเพศชาย รอยละ ๓๐      
มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป รอยละ 10 , อายุระหวาง ๒๐-๓๐ ป รอยละ 21.๗ , อายรุะหวาง ๓๑-๔๐ ป รอยละ 23.7 , 
อายุระหวาง ๔๑-๕๐ ป  รอยละ ๒1.3 , อายุตํ่ากวา ๕๐-๖๐ ป รอยละ 16.3  และอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป    
รอยละ ๗  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๔1.8 , นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 27.7 , อาชีพรับราชการ/
พนักงานจาง/ลูกจาง รอยละ ๑๐.๘ , นักเรียน/นักศึกษา รอยละ ๑๐ , อาชีพรับจาง รอยละ ๙.๓ , บริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๗.๓ , อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ ๗.๓ และอ่ืนๆ (พอบาน/แมบาน) รอยละ ๖   ตามลําดับ 

    ๔.๒ ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

       ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม      
                   ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวม  
อยูในระดับมาก  โดยมีหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  ในระดับมาก รอยละ ๘3 , ระดับปานกลาง รอยละ ๑6.5  และระดับนอย รอยละ ๐.5   
 

เนื้อหา 
ความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 73.7 24.5 1.8 

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 76.7 23 0.3 

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 77.8 21.7 0.5 

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 76.5 21 2.5 

๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 80.5 17.7 1.5 

๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 75.2 23.8 1 

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน  
    ทองถ่ิน 

82 16.5 1.5 

๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 79.2 20.5 0.3 

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 83 16.5 0.5 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็น
คะแนนความ

พึงพอใจ

(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๗

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๔

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๐๙

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๔

๕. มีความโปรางใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๑

๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๘.๑๑

๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๘.๑๙

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๙

รวม ๘.๑๔

ประเด็น
คะแนนความ

พึงพอใจ

(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๗

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๒

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๗

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๘

๕. มีความโปรางใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๓

๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๘.๑๙

๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน ทองถิ่น ๘.๓๐

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๓๑

รวม ๘.๒๓

  ความพึงพอใจของประชาชนในแตละรายยุทธศาสตร         
                ยุทธศาสตรที ่ ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความพึงพอใจตอผล       
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทองมากที่สุด  คือหัวขอ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
ไดคะแนน 8.19 คะแนน  และนอยท่ีสุดคือหัวขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  ไดคะแนน 8.09 คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี ๑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.14 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทองมากท่ีสุด  คือหัวขอ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ไดคะแนน ๘.๓1 คะแนน และนอยท่ีสุดคือหัวขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/  
กิจกรรม ไดคะแนน ๘.๑7 คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี ๒ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.23 
คะแนน  จากคะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

ประเด็น
คะแนนความ

พึงพอใจ

(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗

๕. มีความโปรางใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๑

๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๗.๕๑

๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน ทองถิ่น ๗.๕๑

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๑

รวม ๗.๔๙

ประเด็น
คะแนนความ

พึงพอใจ

(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๗

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ / กิจกรรม ๗.๗๐

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๗

๕. มีความโปรางใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๙

๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๗.๕๑

๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๗.๗๘

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๙๐

รวม ๗.๖๗

       ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดมากท่ีสุด  คือหัวขอ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ได
คะแนน ๗.51 คะแนน และนอยท่ีสุดคือหัวขอ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม ไดคะแนน ๗.4๗ คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี ๓  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗.49  
คะแนน  จากคะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว  ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดมากท่ีสุด  คือหัวขอ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ไดคะแนน 7.90 คะแนน และนอยท่ีสุดคือหัวขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ไดคะแนน ๗.47 คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี ๔  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗.6๗ 
คะแนน  จากคะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๕๒ 
 

 ฝายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวดัอ่างทอง  

    ๔.๓ แผนการดําเนินงาน 
  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
อางทองในภาพรวม และผลดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  โดยการแจกแบบสอบถามแบบสุมตัวอยางใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง  จํานวน ๔๐๐ ชุด   

 ๕. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
     จะเห็นไดวาจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก แตดวยงบประมาณท่ีจํากัด    
ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินไดครบทุกโครงการ  สวนจํานวนโครงการพัฒนาในแตละ
ยุทธศาสตรมากนอยไมเทากัน อาจข้ึนอยูกับความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหาความเดือดรอน และความ
ตองการของประชาชนเปนสําคัญ  แตควรพิจารณาเพ่ิมอัตราสวนในการวางแผนพัฒนาดานอ่ืนดวย เชน            
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ควบคูกันไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

สวนที่ ๔ 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 ๑. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
      ๑.๑ ความสําเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
   

ยุทธศาสตร 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ป ๒๕๖3 

โครงการท่ี
ดําเนนิงานตาม
ขอบัญญัติ ป 

๒๕๖3 

โครงการท่ีได
ดําเนินการ 
ป ๒๕๖3 

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 13 13 4 
๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 32 27 23 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 1 0 
๔. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 28 28 18 

รวม 75 69 45 
 

   ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง สามารถดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เฉพาะ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวนโครงการท้ังสิ้น 69 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 45 โครงการ 
งบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น 169,032,386.๘๐ บาท  

 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 ใชแบบการประเมินแบบมีสวนรวมเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
 ใชแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ใชแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
     
    ๑.๓ ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข



๕๔ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

    ๑.๔ ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3)  มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ 75 โครงการ นํามา

จัดต้ังในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 69 โครงการ  สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 45 โครงการ  (เฉพาะ

โครงการพัฒนา ไมรวมครุภัณฑ) 

    ๑.๕ ผลสําเร็จท่ีวัดได 

  ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ตามยุทธศาสตรในภาพรวม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

 

ยุทธศาสตร 
คะแนนความพึงพอใจ 

เต็ม ๑๐ คะแนน 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.14 
๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 8.23 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 7.49 
๔. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว 7.67 

รวม 7.88 
      
 ๒. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
     ๒.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้  เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

นําไปสูการแกปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  การวางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพ้ืนท่ีการปกครองของตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไป

ครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่ืนดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ

รับมือกับสถานการณหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนท่ีเหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใช

ประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มท่ีหรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได  

 



๕๕ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

     ๒.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และผลจากการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทองไดรวบรวมความเสี่ยงในการดําเนินการขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใช  ซ่ีงสามารถสรุปไดดังนี้ 
   ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังคงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เนื่องจากประชาชนมีความตองการพัฒนามากกวา
ดานอ่ืนๆ  
   ๒. โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  แสดงวาแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาทุกระดับ 
   ๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนพัฒนาท่ีกําหนดไว 
เนื่องจากปญหาความตองการของประชาชนมีมาก แตงบประมาณไมเพียงพอ 
   ๔. องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินควรเปดโอกาสใหประชาชนเข ามาตรวจสอบ               
การดําเนินงานใหมากข้ึน 
   ๕. ควรจัดสรรงบประมาณใหท่ัวถึงและเปนธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ไมกระจุก
ตัวเพียงแหงใดแหงหนึ่ง  และใหบริการตามความจําเปนเรงดวน กอน-หลัง  เพ่ือจะไดแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
   ๖. โครงการพัฒนาและขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไมไดระบุรายละเอียดของ
โครงการกิจกรรมท่ีชัดเจน จึงควรเขียนแผนงาน โครงการใหชัดเจน โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตรงกับขอเท็จจริง และกําหนดชื่อโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหตรงกับโครงการ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดชื่อโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย     
อยางจริงจัง 
   ๗. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานไมแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ 
   ๘. ผลการดําเนินงานโดยรวมมีความลาชา เนื่องจากปญหาในการการอุทิศท่ีดิน จึงควรมี
การประสานขอหลักฐานการอนุญาตใหใชท่ีดินในการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ ตั้งแตกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินและขอบัญญัติ 
   ๙. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการประสานและบูรณาการรวมกันในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๑๐. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการมาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ     
ชามาก ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการไมแลวเสร็จตามหวงเวลาท่ีกําหนด 

     ๒.๓ ผลสรุปภาพรวม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทองไดสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม ซ่ึงเปนการนําโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินไปดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖3  ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน ๑3 โครงการ  งบประมาณ 2,010,๐๐๐ บาท นํามาจัดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน  ๑3 โครงการ 
งบประมาณ 591,๐๐๐ บาท  สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณเบิกจาย 
347,396.70 บาท 
 



๕๖ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

   ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน 32 โครงการ  งบประมาณ 226,757,0๐๐ บาท นํามาจัดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 27 
โครงการ งบประมาณ 717,309,5๐๐ บาท  สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒3 โครงการ งบประมาณ
เบิกจาย ๑๖5,๗95,790.69 บาท  

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ  มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 
2 โครงการ  งบประมาณ 5,02๐,๐๐๐ บาท นํามาจัดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
2๐,๐๐๐ บาท   

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาเมืองนาอยู นาเท่ียว  มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน จํานวน ๒8 โครงการ  งบประมาณ 10,๔61,945 บาท นํามาจัดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน  2๘ 
โครงการ งบประมาณ 5,715,900 บาท  สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 18 โครงการ งบประมาณเบิกจาย 
2,889,198.80 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

สรุปขอเสนอแนะ 

 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 
ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี ๒8 ธันวาคม ๒๕๖3  ณ หองประชุมเล็กองคการบริหารสวนจังหวัด
อางทอง  เรียบรอยแลว  และไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง มีการประชาสัมพันธในการดําเนินโครงการฯ 
หรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดอางทองใหมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลในการดําเนิน
โครงการฯ  โดยขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ   

  ๒. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองมีการจัดสรรงบประมาณท่ัวถึง ครอบคุลมการ
พัฒนาทุกดาน ผูบริหารตองใหความสําคัญโดยเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ใหมีการจัดทําโครงการ
เพ่ิมข้ึน อาทิ เชน มีการฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทองเท่ียว สงแสริมผลิตภัณฑชุมชน ยกระดับ
สินคาเกษตร การแปรรูป และการสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตร สงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

  ๓. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง สงเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําตางๆ เชน การขุดลองคู คลอง แหลงน้ําธรรมชาติ การกําจัดผักตบชวา เพ่ือให
เกษตรกรไดมีแหลงน้ําใชในการทําการเกษตรและชวยแกปญหาภัยแลง 

  ซ่ึงไดรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะดังกลาวใหผูบริหารฯ รับทราบ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอาทองมีประสิทธิภาพ นําไปสูการปรับปรุง แกไขในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดอางทองในปตอไป เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึง
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด โครงการพัฒนาประสบความสําเร็จในการแกปญหาสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และสรางความกาวหนาใหกับทองถ่ินไดยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ฝายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  
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