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                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

          ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง   

  ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
           ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
   วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   หรือคติพจน์ประจำชาติ  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
   ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

   แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     (๑) พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคง และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์  



๑๐ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

       (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
เพื ่อพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น          
เช่น ส่งเสริมการเรียน การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมใน
การดูแลสุขภาพ 
     (๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
ต่อระบบนิเวศน์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่องโยงประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
     (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื ้อกูลกัน 
เพื่อให้มีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ความต้องการของชุมชน 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

     วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์  ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน ” 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้
นวัตกรรมยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที ่ยว กิจกรรม
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่
มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวาโดยใช้นวัตกรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic  พัฒนา
สภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่      

   แผนพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 



๑๑ 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม   
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่ดี 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

   วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นเมืองอ่างทองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสดใส 
                แหล่งอาหารปลอดภัย  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ” 

พันธกิจ 
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตให้ได้

อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาเสริมสร ้างความเข้มแข็งด ้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การทำ

เกษตรกรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชน 
- ส่งเสริม สนับสนุน อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ฟื ้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พัฒนาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว 
- รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นสังคมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ 
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

    - ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด 
และยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

    ➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
 
 



๑๒ 
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  ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ปีท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ปีท่ี 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
โครงสร้างพืน้ฐาน 

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 
น่าอยู่ นา่เที่ยว 

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

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ปีท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 2๖ 27,๗07,000 14 4,160,000 56 32,977,000 

๒. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 3๔ ๒๕๑,8๕3,000 62 441,100,000 176 1,289,868,000 

๓. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 1๙ 48,0๗0,000 8 16,020,000 31 65,790,000 

๔. การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ นา่เที่ยว ๔๗ ๒๐,8๔1,945 29 11,261,945 115 51,533,890 

 
   ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ได้ร ับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

จำนวน
โครงการที่

ดำเนินการอยู่ 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ

ที่ต้ัง
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการตาม
แผนพัฒนาฯ 

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1 0 10 11 26 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 0 6 22 34 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 1 1 19 
๔. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 10 0 19 29 47 

รวม 27 0 36 63 126 

   *หมายเหตุ  เฉพาะโครงการพัฒนาฯ ไม่รวมครุภัณฑ์  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 



๑๓ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             หมายเหตุ   
    - เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๗,๘๓๘,๗๐๐ บาท 
    - เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3๑,๘๖๗,๓๐๐ บาท 
 

 รายการโอนงบประมาณเพิ่มเติม - โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รายการโอนเพิ่มงบประมาณ 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ ๑๓ ตำบลแสวงหา เชื ่อมต่อหมู ่ที ่ ๒     
ตำบลห้วยไผ่  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองวัว  ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการขุดลอกคลองกระทุ่มขวาง  ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการขุดลอกคลองจันทร์นิรมิตร  ตำบลคลองวัว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    - โครงการขุดลอกคลองใข่เน่า  ตำบลมหาดไทย  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    - เงินสำรองจ่าย  จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     
 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

งบประมาณ การเบิกจ่าย 
๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1,4000,000 1,612.00 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 139,214,700 136,586,138.38 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 50,000 0 
๔. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 22,722,100 18,584,697.95 

รวม 163,386,800 155,172,448.33 

ผลการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวน 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กม.) 

เนื้อที ่
(ไร่) 

โครงการขุดลอก และจัดเก็บวัชพืช 107 124 339.00 23 
โครงการปรับเกรดเส้นทาง
คมนาคมและพ้ืนที่ต่างๆ 

31 41 122.30 34 

รวมทั้งสิ้น 138 165 461.3 57 



๑๔ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

 รายการโอนลดงบประมาณ 
  - อุดหนุนโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รายการเครื่องผ่าตัดต้อกระจก
ด้วยคลื่นความถ่ีสูง  โอนลดจำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง (ตั้งไว้ ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  โอนลดจำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท      
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ โอนลดจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน  โอนลดจำนวน ๒๒,๙๐๐ บาท  
    - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องจักรกล  โอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการซ่อมบำรุงสายทาง  โอนลด ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที ่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น  โอนลดจำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่ ๔  ตำบลห้วยคันแหลน 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง โอนลด จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความ 
    ปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น  โอนลด ๘๗๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการส่งเสริม สนับสนุน การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

๑.การพ ัฒนา
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตา่งๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๖๑๒.๐๐ 
โครงการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

๕๐,๐๐๐  - 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายจุังหวัด
อ่างทอง 

๑๐๐,๐๐๐  - 

ค่าใช้จ่ายศนูย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(ศพส.อบจ.อท) 

๕๐,๐๐๐  - 

โครงการจัดการขยะในครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐  - 
โครงการเด็กอ่างทองรักนวลสงวนตัว รักครอบครัว รักคุณธรรม ๑๕๐,๐๐๐  - 
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๐๐,๐๐๐  - 
โครงการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว 
ให้มีความเข็มแข็ง 

๑๕๐,๐๐๐  - 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมขน "อบจ.อ่างทอง เกมส์" ๔๐๐,๐๐๐  - 
โครงการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ๐ ๐.๐๐ 
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพตดิ ๑๐๐,๐๐๐  - 

รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๖๑๒.๐๐ 

๒.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ๙๕๐,๐๐๐ ๙๓๐,๗๘๙.๐๐ 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล  ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๔๐๖.๐๔ 
ค่าใช้จ่ายในการสมทบงบลงทนุ โครงการติดตั้งไฟฟา้ส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ ๐๑-๐๓๐  
บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ตำบลหนองแม่ไก่  อำเภอโพธิ์ทอง  
และตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 

๑,๗๗๐,๗๐๐ ๑,๗๕๘,๗๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ถนนสายทาง คำหยาด -   
ยางซ้าย-มว่งเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง , อำเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๘๑๖,๐๐๐ ๑๖,๘๐๔,๙๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
ไผ่วง - บ้านอ้อล้อม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

๘,๙๗๑,๐๐๐ ๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ 



๑๖ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

๒.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๐๒ บ้านโพธิ์ศรี - ตลาดใหม่  อำเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

๑๐,๖๕๐,๐๐๐ ๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๐๓  บ้านแก-วัดจนัทร์มณี  อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๔๓๐,๐๐๐ ๑๖,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๑๙ บ้านหนองถ้ำ-รำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๘๑๖,๐๐๐ ๑๖,๘๐๔,๙๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๒๐ ทางพระ-คลองคู อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๘๑๖,๐๐๐ ๑๖,๘๐๔,๙๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๒๒  บ้านดอน-บ้านท้ายยาง อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๘,๐๗๖,๐๐๐ ๘,๐๖๕,๔๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น  
สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๙ บ้านอบทม-ห้วนคันแหลน  
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

๙,๖๙๕,๐๐๐ ๙๖๘,๕๐๐.๐๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๔๑บ้านงิ้วราย-วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๔๓๐,๐๐๐ ๑๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  
หมู่๔ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่าทอง   

๐ ๐ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น  
สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๘ วัดแสนสุข ตำบลโพสะ อำเภอเมือง
อ่างทอง  ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

๒,๙๖๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 



๑๗ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

๒.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการสมทบงบลงทนุ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพืน้ที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๒,๖๓๔,๐๐๐  -  

ค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงสายทาง  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

๒,๕๕๐,๐๐๐ ๑๔,๔๑๔,๕๖๐.๖๐ 

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนนิการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
อท.ถ. ๐๑-๐๒๐ ทางพระ-คลองคู อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๖,๘๑๖,๐๐๐ ๑๖,๘๐๔,๙๐๐.๐๐ 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพือ่การพัฒนาท้องถิน่   ๑,๒๐๐,๐๐๐. ๘๘๕,๐๘๒.๗๔ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓  
ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒  ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา  
จังหวัดอ่างทอง  

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองวัว ตำบลคลองวัว  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๐๐,๐๐๐  - 

โครงการขุดลอกคลองจันทร์นิรมิตร ตำบลคลองวัว  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๐๐,๐๐๐  - 

โครงการขุดลอกคลองใข่เน่า  ตำบลมหาดไทย  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๐๐,๐๐๐  - 

โครงการขุดลอกคลองกระทุ่มขวาง  ตำบลคลองวัว  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๐๐,๐๐๐  - 

รวม ๑๓๙,๒๑๔,๗๐๐ ๑๓๖,๕๘๖,๑๓๘.๓๘ 

๓.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถี
ชีวิตพอเพียงโรงเรียนชาวนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

๕๐,๐๐๐  - 

รวม ๕๐,๐๐๐ 0 

๔.การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ น่า
เที่ยว 
 

โครงการ ๕ ส. เพื่อการบริหารงานอย่างมปีระสทิธิภาพ ๔๐,๐๐๐  - 
โครงการ อบจ.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ๔๐,๐๐๐  - 
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕,๐๐๐ ๒,๗๖๐.๐๐ 
โครงการการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล เพื่อป้องกัน 
การทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

๕๐,๐๐๐  -  



๑๘ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

๔.การพัฒนา
เมืองน่าอยู่  
น่าเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใฃ้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕๐,๐๐๐  -  

โครงการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๕๐,๐๐๐  -  
โครงการสานสัมพนัธ์เพิ่มความรกัและความสามัคคี ๕๐,๐๐๐  -  
โครงการสร้างความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนกึในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อบจ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔๐,๐๐๐  -  

โครงการอบธรรมะ ๕๐,๐๐๐  -  

โครงการอบรมให้ความรู้การปฎิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ 

๔๐,๐๐๐  -  

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยใน
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๓,๙๘๑.๐๘ 

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๒๕.๐๐ 

โครงการส่งเริม สนบัสนนุ การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๕๐,๐๐๐  -  

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รกัการอ่าน   ๗,๑๐๐  -  

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ๓๗๐,๐๐๐  -  

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บา้น 
(อสม.) 

๕๐๐,๐๐๐ ๑๘๒,๖๒๕.๐๐ 

อุดหนุนโรงพยาบาลโพธิท์องโครงการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์
รายการเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สงู 

๐  -  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ์ กาดำเนินงานส่งเสริม
สนับสนนุนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดและ
การดำเนินการเก่ียวกับการสรา้งความปรองดองและสมานฉันท์
ของประชาชน  

๑๓๐,๐๐๐  -  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลงิ
หนองเจ็ดเส้น 

๘๐๐,๐๐๐ ๔๓๖,๙๖๒.๒๓ 

โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒๐,๐๐๐  - 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๕๘๕.๐๐ 



๑๙ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

๔.การพัฒนา
เมืองน่าอยู่  
น่าเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการซ่วย 
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการเสริมพลังแห่งความด ี ๒๐๐,๐๐๐  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพพิิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ๒๐,๐๐๐  - 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ ๑๐๐,๐๐๐  - 

โครงการเข้าใจธรรมชาติ ใส่ใจสิง่แวดล้อม ๒๐๐,๐๐  - 

สำรองจ่าย  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๔๓๙,๗๕๙.๖๔ 

รวม ๒๒,๗๒๒,๑๐๐ ๑๘,๕๘๔,๖๙๗.๙๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๘๖,๘๐๐ ๑๕๕,๑๗๒,๔๔๘.๓๓ 

 
 
 ๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 
   ๑. สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒. สามารถรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  ๓. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง 
  ๔. ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และสามารถประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้หรือไม่ เพียงใด 

                ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

   ปัญหา อุปสรรค 
     ๑. ในช่วงปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๔  ได้เกิดภาวะโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ 
(Covid ๑๙)  ทำให้การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจำนวนมาก จึง
จำเป็นต้องงดการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  



๒๐ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

     ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและมีความต้องการให้พัฒนา
มากกว่าด้านอื่นๆ   
     ๓. เนื่องจากมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จึงมีการโอนลดงบประมาณบางโครงการมาตั้งจ่ายดำเนินการโครงการใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสนองต่อปัญหา/
ความต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด 
     ๔. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการโครงการในปีปัจจุบันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
     ๕. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสนองต่อ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด      
     ๖. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน ซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 
 
    ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ควรรีบเร่งดำเนินโครงการค้างจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจักได้ดำเนินโครงการของปีปัจจุบัน
ให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 
     ๒. โครงการที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรเป็นโครงการที่มีความพร้อมและมีหนังสืออนุญาต
เรียบร้อยแล้ว 
     ๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้  
     ๔. หากบุคลากรไม่สามารถเร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบและขออนุญาต ควรมีมาตรการ
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานและเร่งดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
     ๕. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
     ๖. สร้างความรู้ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด  เสนอความเห็นผ่านการจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน  ในการเสนอแผนงานตามความต้องการ  พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาซึ่งเป็นข้อมูล
สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ 

  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข        
   จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่ด้วยงบประมาณที่
จำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ  ส่วนจำนวนโครงการพัฒนาในแต่
ละยุทธศาสตร์มากน้อยไม่เท่ากัน อาจขึ้นอยู่กับความสำคัญเร่งด่วน และความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ แต่
ควรพิจารณาเพ่ิมอัตราส่วนในการวางแผนพัฒนาด้านอ่ืน เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  และด้านการเสริมสร้างอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กันไปด้วย 

 

 



๒๑ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕)  
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)  
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
    ๓.๘ แผนงาน (๕)  
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
        การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
   ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
      ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
      ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
          (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
          (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
          (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐คะแนน 
          (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
          (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
          (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
          (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
          (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
          (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                 
 



๒๒ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

  ๒.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
        การติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
   ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  1๐ คะแนน 
   2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ คะแนน 
   3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ คะแนน 
   4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
   5. โครงการพัฒนา ๖0 คะแนน ประกอบด้วย 
          (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
          (๒) กำหนดวัตถุประสงค์กับโครงการ 5 คะแนน 
          (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
         ถูกต้อง 5 คะแนน 
          (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๕ คะแนน 
          (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
         และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ๕ คะแนน 
          (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   ๕ คะแนน 
          (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ คะแนน 
          (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง       
            มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
          (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
          (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน   
    (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า     
           จะได้รับ  5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐  
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)  
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
          ถูกต้อง 

(๕)  

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)  
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแห่งชาติ 

(๕)  

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕)  
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
          มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕)  

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)  
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  

    ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ    
            ได้รับ 

(๕)  

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 
 
 

 
 



๒๔ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

    ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ใช้กรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ตามระเบียบกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า มีความโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดีในทุกยุทธศาสตร์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองได้กำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทอง จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๒) มีการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน และนำผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการมาวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 ๓) รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 ๔) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล จัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนา พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทอง ได้กำหนด

วิธีการในการติดตามและประเมินผลรายโครงการ โดยดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชต่อผลการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรม ด้วยการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถามแบบ
สุ่มตัวอย่าง)  แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ ๑  เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และภูมิลำเนา  เป็นต้น 
   ส่วนที่ ๒  เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งสร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ๓ ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจระดับมาก  ระดับปานกลาง  และระดับน้อย จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (The Statistical Package for Science : SPSS) โดยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล  และใช้เกณฑ์การวัดระดับแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  แบ่งออกเป็น   
๓ ระดับ  ดังนี้ 

    ระดับน้อย    ให้ ๑ คะแนน 
    ระดบัปานกลาง    ให้ ๒ คะแนน 
    ระดับมาก  ให้ ๓ คะแนน 
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   สำหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้ 

       สูตร   =  ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ำสุด 
       จำนวนตัวเลือก 
 

            =   
๓–๑

๓
    = ๐.๖๖ 

 
  ค่าคะแนนช่วงเฉลี่ยในช่วง ๑.๐๐ – ๑.๖๖  คะแนน หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
  ค่าคะแนนช่วงเฉลี่ยในช่วง ๑.๖๗ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนช่วงเฉลี่ยในช่วง ๒.๓๔ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

  ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
      เพ ื ่อให ้การต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นตามข ้อ ๒๙  แห ่งระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กระทรวงมหาดไทย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงกำหนดรูปแบบที ่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง รายยุทธศาสตร์  และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ      
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้     

 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    ๑) แบบตัวบ่งช ี ้การปฏิบัต ิงาน (Performance Indicators) เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ ใน       

การต ิดตามและประเม ินผลในการพัฒนาก ิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลย ุทธ ์/แผนงาน ซ ึ ่ งต ัวบ ่งชี้  
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยนำเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต 
(Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

    ๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าการทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถเห็น
ได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ  ขององค์กรที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วย  การมององค์รวม
หรือภาพรวมที่เกิดขึ ้นในองค์กร ซึ ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า  หรือ
ผู้รับบริการด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วย
องค์กรสามารถพัฒนาเชื่อมต่อ และปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC 
เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
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    ๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
ก ับการทำแผนกลย ุทธ ์อย ่ างมาก ล ักษณะของต ัวแบบน ี ้ ถ ือ ได ้ว ่ า เป ็นต ัวแบบม ุ ่ ง เน ้นผลส ัมฤทธิ์   
โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที ่เกิดขึ ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง 
(Intermediate Result : Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมาย และผลระยะ
ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

    ๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model        
ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที ่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความ
สอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ 
ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะ
เกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 

    ๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับ    
ตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ
นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่     
การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป 

    ๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู ้จากปัญหาที่เกิดขึ ้น หรือ 
Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการ
ประเมินที ่สำคัญอีกวิธ ีการหนึ ่ง เนื ่องจากวิธ ีการดังกล่าวจะเน้นที ่การนำความรู ้ที ่ม ีอยู ่กลับมาใช้  (Reusable 
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริง
ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย 
เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน 
จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้ อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน 
ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ  

    ๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมิน โดยวิธีการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธ ีการประเมินที ่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั ้งในรูปของ         
การกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ  โดยมุ่งสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผล
ของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้น ที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมอง
ของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการตลอดจนรูปแบบการดำเนินการโดยเริ่ม
ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึง      
การสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูล
เสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย  

    ๘) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบเป็น
การพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก - ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิด
จากการดำเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผล          
การดำเนินอย่างกว้างขวางเป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย  โดยการประเมินผลกระทบจะ
เป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผลหรือ



๒๗ 
 

                              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 

อิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ใช้อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับเพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และ
นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

    ๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่
เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้ว       
ตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของ
โรคหรือใช้ในการติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

    ๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทาง การปรับปรุง 
หรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ     
โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้    

- ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
- กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
- เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
- กำหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ  
- ดำเนินการ 

    ๑๑) แบบอื ่นๆ ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกำหนดขึ ้น ทั ้งนี ้ต ้องอยู ่ภายใต้กรอบ           
ตามข้อ ๑ - ๑๐ หรือเป็นแบบผสมก็ได้  

 

 

 

 

 


