
Scanned by TapScanner



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจำปงบประมาณ 2563 

องคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

     งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด 
  องคการบริหารสวนตำบลคลองศก 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-7739-9998 
         http//www.klongsok.go.th 

 e-mail : klongsoksurat@gmail.com 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผล

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน

งานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบรอย ดานการวางแผน 

การส งเสริมการลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท องเท่ียว ด านการบริหาร จัดการ และการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปญญาทองถ่ิน แมวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะมอบอำนาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร

จำกัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการ ดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแก ทองถ่ินของตน จึงกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน อันเปน เครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถ

ตอบสนองตอการทำงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมี

ความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒) ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  

๓) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  

๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน   

๕) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 

 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ี เกิดข้ึนไดก็ไมสามารถ

ท่ีจะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ สำคัญท่ีชวยในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไป

ตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือน าขอมูลดังกลาวมาใชในการ ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือ

แมแตยุติการดำเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรับปรุงประสทิธิภาพของ โครงการท่ี

ดำเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูก ออกแบบมา เพ่ือให 

สวนท่ี 1 
บทนำ
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ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ

ของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดำเนินงานให

ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ ประโยชนหรือไดรับนอย

กวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบความขัดแยงใน

การปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับ ประโยชนจากโครงการ  

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 

(cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ ตางๆ 

การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการ

ของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตาม

โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูง

กวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม

ในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวาง

ระบบติดตามไมจำเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติด

ตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหนาท่ีจัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส 

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา

ติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น 

เปนสิ่งหนึ่งท่ีจำเปนสาหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการ

ปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การ

ประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผน

หรือโครงการท่ีไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม อีกท้ัง

การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและ

การตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี 

หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 
ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ินเพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  
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ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถ่ินจากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวน
ตำบลคลองศก จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการรบริหารสวนตำบล
คลองศก จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศกประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง
แผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ี
ถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือไม นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดาเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดำเนินการ
สอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับ
ความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย 
(envionments or contexts) การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถ่ิน
นำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
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ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทาง
สังคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน 
และการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมการ
จายเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เม่ือมีการใชจาย
งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมาก
นอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ให
ใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำ
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ 
ตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ 
ดังนี้ 

๑) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะให
เงินอุดหนุน 

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม 
หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ี
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือ
สำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ี
กำหนดไวหรือไมทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทาให
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) 
ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือ 

2 .ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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นำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึง
พอใจของประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ 
ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงให
ดีข้ึน ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาทองถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมี
ความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

 
 
 

1. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
3. เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองศกและแกไขได

ตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ และผูเก่ียวของตอผลการดำเนินงานของ

องคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
5. เพ่ือใชเปนขอแนะนำผูบริหารในการจัดทาแผนพัฒนาในปตอไป 
6. เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 1 
แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 5 กำหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
ตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ 

1. สมาชิกสภาทองถ่ิน ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวน 2 คน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวน 2 คน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวน 2 คน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

3 . วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

4 . ข้ันตอนของการติดตามและประเมินผลแผน 
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ข้ันตอนท่ี ๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑) 

ข้ันตอนท่ี ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๒๙ (๒) 

ข้ันตอนท่ี ๔ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓  

ข้ันตอนท่ี ๕ 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย เปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑3 
 
 

ผังการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกคัดเลือกกันเองจำนวน 1 คน 

 

สมาชิกสภา อบต. 
คัดเลือกกันเอง 3 คน 

 

ผูแทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง 2 คน 
 

หนวยงานอ่ืนท่ี
ผูบริหารคัดเลือก
จำนวน 2 คน 

 

   หัวหนาสวน 
    คัดเลือก 

 

  ผูทรงคุณวุฒิท่ี 
   ผูบริหารคดัเลือก 
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ผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
 

 

                                                 รายงานผล 
  
      เสนอความเห็น 
 
 
 
 

แผนภาพข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 

 คณะกรรมการ 
ตามและประเมินผล

แผนพัฒนา                                                                  
 

ผูบริหารทองถ่ิน 

สภา อบต. คลองศก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศภายใน 15 วัน 

ปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

การวางแผนพัฒนา 

สวนราชการดำเนินการประเมินตนเองตาม

แบบประเมิน 

รวบรวมขอมลู/ตรวจสอบความถูกตอง

ประมวลผลขอมูลและจดัทำรูปรายงานผล

การติดตาม 

รายงานผลพรอมขอเสนอแนะกรรมการฯ 

เสนอผูบริหารทองถ่ิน สภา อบต. 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

-ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน-

เผยแพรตามสื่อตางๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต อบต. 
ศูนยขอมูลขาวสารตางๆ โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายใน
เดือน ธันวาคมของทุกป 
-แจงทุกสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

ทบทวนปรบัปรุง

แกไ้ข 

การนาํแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองศก ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้ 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 2594 ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕62 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
        คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางใน 
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม และ 

เปนหวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม 
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง (adequacy) 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน สามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔) ความกาวหนา (Progress) 
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยพิจารณา 

5 . กรอบแนะแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ำใช
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหลงนำ้ในการเกษตรพอเพียง 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสไดรับ

การดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลงสภาพความเปนอยูดีข้ึน 
มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
๔) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต 

๕) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ี

เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ำเสยีลดลง การระบายน้ำดีข้ึน 
๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริม
อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดี
งาม และความเปนไทย รวมท้ังไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไมมีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดำเนินโครงการสามารถแกไข 
ปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ 
ครุภณัฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบำรุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของหมูบานประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม 
(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) 

ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล 
ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามี 
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ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม 

5.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน ใน

ระดับหมูบานและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตำบล ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี ้เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทำไดหลาย
แนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบติดตามองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
          ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 

5.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจาปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

5.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
5.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ ๒ 
ประการ ดังนี้ 

6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

6.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
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(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

(๒) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
(๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(๔) เครื่องมือ อันไดแก 
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนาเปน
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

(๕) กรรมวิธี อันไดแก 
เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแก แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับ ผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis) 

6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนำขอมูล 

มาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูล 
จากผูรับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา 

 (๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการเก็บขอมูล แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แผนการดาเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย เอกสารการดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีสิ่งท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการ
ดำเนินการติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได
พิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล ดังนี้ 
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7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/
ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี ้
แบบท่ี ๑ แบบประเมินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยไดมีการประเมิน

ความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๓/1 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลใน
ภาพรวม 

7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได 
ตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 
 

๑) ทำวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบรหิารมากนอยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการ ปฏิบัติ 

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ ซ่ึงจะทาใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓) ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติเปนตน 

๔) ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

 
 

7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ิ  

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
ิ  



                                               

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 13 

 
 

 
 

๕) ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของ แผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖) ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗) ทำใหผูใหการสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทาการประเมินผลโครงการท้ังผูให
การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ) 

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 

๙) การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย 
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแขงขันกัน
การประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
 
 
 
 

(1) นายพนมไพร สาริพัฒน    ส.อบต. หมูท่ี 7      ประธานกรรมการ 

 (2) นายประทีป  ชำนาญเพชร   ส.อบต. หมูท่ี 6      กรรมการ 

 (3) นายสุจินต  มากแกว      ตัวแทนประชาคม     กรรมการ    

 (4) วาท่ีรอยตรี กิตติศักดิ์ คงไล    ตัวแทนประชาคม     กรรมการ 

 (5) ผูอำนวยการโรงเรียนวัดสองพ่ีนอง           กรรมการ 

(6) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลองศก              กรรมการ 

 (7) หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองศก         กรรมการ 

 (8) ผูอำนวยกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตำบลคลองศก                    กรรมการ 

 (9) นายสุมิตร พลขันธ       ผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 

 (10) นายสมบูรณ โหทอง      ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 (11) นายพรศักดิ์  นวลละออง     ส.อบต. หมูท่ี 2      กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลคลอง
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2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองศก 
 

วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 

“คลองศกเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม เปนผูนำทางการเกษตร แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน” 
2.2 ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจ (Mission) 
             1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปรวมท้ังผลิตภัณฑ (เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและเพ่ือการสงออก) 
             2. การสรางและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวสูระบบการทองเท่ียวเพ่ือเชื่อมตอกลุมจังหวัดสูความเปน
สากล 
             3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
             4. การขยายชวงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ 
             5. การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุราษฎรธานี และมีความสามารถดานการกีฬาสูความเปนเลิศ 
             6. การนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 2.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
จุดมุงหมาย (Goals) 

 
             1. ทำใหประชาชนไดรับการบริการจาก องคการบริหารสวนตำบล ท่ีดี  และสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน
ระยะเวลาการใหบริการสั้นและรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
                2.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกลุมกันผลิตผลและอาชีพเสริมใหมีการพัฒนาท้ังคุณภาพ
และลดตนทุนการผลิต 
             3. ใหประชาชนไดมีแหลงน้ำในการประกอบอาชีพท่ีเพียงพอ 
             4. สงเสริมใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทุกหมูบานและครอบคลุมทุกสภาพ และควบคุมดูแลไมใหเกิด
มลภาวะทางสิ่งแวดลอมรวมถึงการวางผังเมือง 
             5. สงเสริมใหชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็งเต็มพ้ืนท่ีและไมตองพ่ึงพายาเสพติด 
             6. เพ่ือใหประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาทุกคน 
             7. พัฒนาการทองเท่ียวในเขตตำบลใหมีศักยภาพ มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ซ่ึงมียุทธศาสตรหลักท่ีจะดำเนินการใหประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนา
จำนวน 18 แนวทาง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

1.2 กลยุทธพัฒนาดานการสาธารณูปโภค 

สวนท่ี  2 

แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จัดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2.2 กลยุทธ พัฒนาดานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
3.1 กลยุทธพัฒนาดานการศึกษา 
3.2 กลยุทธพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
3.3 กลยุทธพัฒนาดานการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
4.1 กลยุทธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.2 กลยุทธพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 กลยุทธพัฒนาการสงเสริม เชิดชูสถาบันหลักของชาติและผูทำคุณประโยชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ทรัพยากร.ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
5.2 กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
6.1กลยุทธการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
6.2กลยุทธการพัฒนาโครงสรางองคกรใหทันสมัย 
6.3กลยุทธพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
6.4 กลยุทธพัฒนาบริการสาธารณะเขาสูประชาคมอาเซียน 
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1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน(Performance 

Indicators) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล
คลองศก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูล
ดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผล
ของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนาไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
คลองศก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใชแบบการติดตามและประ
เมิลผลแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)ดังนี ้

 

1.1 ลักษณะของแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงผล

การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
สามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ/
แผนงาน ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบั ติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนำเขา (Input)กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทำงานตอไปเง่ือนไขสำคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจ
รวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดำเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไปการใชตัวบงชี้การ
ปฏบิัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ท่ีกำหนด
ไวในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system)เพ่ือใหทราบขอผิดพลาด
จากการดำเนินการท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth 
evaluation) เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจำเปน 

 

1.2 ความสำคัญของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
1) ทำใหทราบไดวาสิ่งท่ีไดดำเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สำเร็จหรือไม สำเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม 
2) สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ

หาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน 

สวนท่ี 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
๔) เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

1.3 วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
๑) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
๒) เพ่ือใหทราบถึงผลการนาแผนพัฒนานำไปปฏิบัติ 
๓) เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ 
1.4 ข้ันตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
๑) กำหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
๒) กำหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
๓) ดำเนินการประเมินตามตัวบงชี้ 
๔) สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน  ได  5 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 90-99  คะแนน  ได  4 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 80-89  คะแนน  ได  3 คะแนน 
 มีประเด็นการพิจารณา ต่ำกวารอยละ 80 คะแนน ไมได คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 

 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 

3 

คะแนน 

            

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) 

การประเมินผลยุทธศาสตร

เพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

81.97 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 16.77 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15.66 

3.ยุทธศาสตรประกอบดวย 60  

   3.1 ยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.11 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.00 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 7.89 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 4.22 

   3.5  กลยุทธ (5) 4.00 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.11 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.44 

   3.8 แผนงาน (5) 4.33 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.44 

รวมคะแนน 100 81.97 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน  ได  5 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 90-99  คะแนน  ได  4 คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 80-89  คะแนน  ได  3 คะแนน 
 มีประเด็นการพิจารณา ต่ำกวารอยละ 80 คะแนน ไมได คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : คุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น 
คะแนนเต็ม 5 

 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน  

คะแนนท่ีได 

3 
คะแนน 

           

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) 

การติดตามและประเมินผล

โครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

81.85 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน คะแนนท่ีได 

1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8.22 

2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.11 

3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7.88 

4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 7.77 

5.โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.66 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.44 

    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

(5) 4.22 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.33 

    5.5 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 3.89 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 3.78 

    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.11 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใน

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.00 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.00 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.22 

   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

ท่ีคาดวาจะไดรับ  

(5) 4.00 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.22 

รวมคะแนน 100 81.85 

 
ตัวบงช้ีท่ี 3 :  การดำเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน : ผลการดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
 ดำเนินการไดมากกวารอยละ 50   ได  5 คะแนน 
 ดำเนินการไดมากกวารอยละ 40   ได  4 คะแนน 
 ดำเนินการไดรอยละ 30 ข้ึนไป  ได  3 คะแนน 
 มีดำเนินการไดต่ำกวารอยละ 30   ไมได  คะแนน  
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : การดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม 5 

 

การดำเนินการ จำนวน 

โครงการ 

รอยละ  

คะแนนท่ีได 

0 

คะแนน 

 

โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

156 100 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

44 28.20 

การดำเนินงานจริง ประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2563  

33 21.15 - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4 :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ไมมีผลกระทบ     ได  5 คะแนน 
 มีผลกระทบ 1 โครงการ   ได  4 คะแนน 
 มีผลกระทบ 2-3 โครงการ   ได  3 คะแนน 
 มีผลกระทบมากกวา 3 โครงการ  ไมได  คะแนน  
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม 5 

 

โครงการท่ีดำเนินการ จำนวน 

โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนท่ีได 

5 

คะแนน โครงการท่ีดำเนินการ 

 

33 ไมมีผลกระทบ 

 

 สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 

ลำดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 3 

2 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 3 

3 การดำเนินโครงการ 5 0 

4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

คะแนนรวม 20 11 
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2. การติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง  : เปนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
      ภาพรวม โดยการสุมจากตัวแทนประชาชนท้ัง 8 หมูบานๆ ละ 20 คน ในทองถ่ิน รวม 160 คน 
 

สรุปผลการสำรวจ 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / 
กิจกรรม 

45 คน 
คิดเปน 28.12% 

103 คน 
คิดเปน 64.38% 

12 คน 
คิดเปน 7.50% 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

44 คน 
คิดเปน 27.50% 

107 คน 
คิดเปน 66.88% 

9 คน 
คิดเปน 5.62% 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
/ กิจกรรม 

43 คน 
คิดเปน 26.88% 

105 คน 
คิดเปน 65.62% 

12 คน 
คิดเปน 7.50% 

4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

43 คน 
คิดเปน 26.88% 

99 คน 
คิดเปน 61.87% 

18 คน 
คิดเปน 11.25% 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

46 คน 
คิดเปน 28.75% 

89 คน 
คิดเปน 55.63% 

25 คน 
คิดเปน 15.62% 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 26 คน 
คิดเปน 16.25% 

110 คน 
คิดเปน 68.75% 

24 คน 
คิดเปน 15.00% 

7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถ่ิน 

40 คน 
คิดเปน 25.00% 

98 คน 
คิดเปน 61.25% 

22 คน 
คิดเปน 13.75% 
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1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

แผนยุทธศาสตร 

ป 2563 

จำนวนโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

87 73,405,000 16 6,899,300 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

16 7,565,000 4 6,609,660 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

กีฬาและนันทนาการ 

26 5,652,335.60 10 4,853,816 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการ 

รักษาความสงบ 

8 8,438,000 1 20,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาการ 

ทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม 

10 6,080,000 2 771,806.60 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

9 710,000 - - 

รวม 156 101,850,335.60 32 19,154,582.60 

           

สวนท่ี 4 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
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   2 .ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นปงบประมาณ 2563 

 

 

 

           ยุทธศาสตร 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

 

จำนวนโครงการที่อยูระหวาง

ดำเนินการ 

 

จำนวนโครงการที่ไมได 

ดำเนินการ 

 

จำนวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 87 100 16 18.39 1 1.14 66 75.86 4 4.59 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริคุณภาชีวิต 16 100 4 25.00 - - 12 75.00 - - 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

26 100 9 34.62 - - 13 50.00 4 15.38 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน

และการรักษาความสงบ 

8 100 1 12.50 - - 6 75.00 1 12.50 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ

พัฒนาการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 

10 100 2 20.00 - - 7 70.00 1 10.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

9 100 - - - - 8 88.89 1 11.11 

ภาพรวม 156 100 32 20.51 1 0.64 112 71.80 11 7.05 
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ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีอนุมัติงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

ท่ีมา
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี  1    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง พ้ืนฐาน รวม    21  โครงการ                                     
1 โครงการกอสรางถนน คสล. สายสองพ่ีนอง-บางน้ำราด 

หมูท่ี 1 

250,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบางน้ำราด-สองพ่ีนอง หมูท่ี 3 500,000 494,000 ขอบัญญัติ 63  

3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาทะลุ หมูท่ี 4 500,000 494,000 ขอบัญญัติ 63  
4 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสองพ่ีนอง-บางพอตา หมูท่ี 5 500,000 496,100 ขอบัญญัติ 63  
5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายถ้ำผึ้ง หมูท่ี 6 250,000 248,000 ขอบัญญัติ 63  

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาเขาขาว หมูท่ี 6 250,000 248,100 ขอบัญญัติ 63  

7 โครงการกอสรางถนน คสล. สายสะบาหอย   หมูท่ี 7 294,000 294,000 ขอบัญญัติ 63  
8 โครงการกอสรางถนน คสล. สายคลองหมอก หมูท่ี 7 206,000 204,100 ขอบัญญัติ 63  
9 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาศาลาประชุมหมูบาน  

หมูท่ี 8 

500,000 499,900 ขอบัญญัติ 63  

10 โครงการกอสรางฝายน้ำลน (แหงท่ี 1) หมูท่ี 2 บานบางหมาน 250,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ท่ียกเลิก 

11 โครงการกอสรางฝายน้ำลน (แหงท่ี 2) หมูท่ี 2 บานบางหมาน 250,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

12 โครงการกอสรางฝายน้ำลน บางหวัวัว หมูท่ี 1 บานสองพ่ีนอง 250,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

13 โครงการกอสรางฝายน้ำลนก้ันลำบางสองพ่ีนอง หมูท่ี 1 
(แหงท่ี 1) 

500,000 499,200 ขอบัญญัติ 63  

14 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 4 (บานชองลม) 500,000 - ขอบัญญัติ 63 อยูระหวาง
ดำเนินการ 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบางนุย หมูท่ี 2 143,000 143,000 เงินสะสม  

16 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบางน้ำราด-สองพ่ีนอง หมูท่ี 3 494,000 493,600 เงินสะสม  

17 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบางไทรทอง หมูท่ี 3 499,700 492,000 เงินสะสม  

18 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาทะลุ หมูท่ี 4 500,000 500,000 เงินสะสม  

19 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมผิวจราจรถนนสายหูโตน หมูท่ี 5 440,000 440,000 เงินสะสม  

20 โครงการกอสรางถนน คสล.สายในคายลูกเสือ หมูท่ี 6 498,000 497,400 เงินสะสม  

21 โครงการกอสรางถนน คสล. สายคลองหมอก หมูท่ี 7 500,000 499,700 เงินสะสม  

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ  สงเสริมคุณภาพชีวิต  รวม   4  โครงการ 

1  เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,056,000 1,006,400 ขอบัญญัติ 63  
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดำเนินการ 

ท่ีมา
งบประมาณ 

หมายเหตุ

2 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 6,162,000 5,502,900 ขอบัญญัติ 63 

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 66,000 55,000 ขอบัญญัติ 63 

4 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบาฯ 75,000 45,360 ขอบัญญัติ 63 

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ   รวม  13  โครงการ  

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 525,640 387,700 ขอบัญญัติ 63 

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสองพ่ีนองตามโครงการอาหาร

กลางวัน 

792,000 788,980 ขอบัญญัติ 63 

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ำวรารามตามโครงการอาหาร

กลางวัน 

888,000 888,000 ขอบัญญัติ 63 

4 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหญาปลองตามโครงการอาหาร

กลางวัน 

796,000 786,940 ขอบัญญัติ 63 

5 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานบางปรตุามโครงการอาหาร

กลางวัน 

620,000 613,960 ขอบัญญัติ 63 

6 คาอาหารเสรมินม(สำหรับโรงเรยีน และ ศพด.) 1,685,600 788,256 ขอบัญญัติ 63 

7 โครงการสืบสานประเพณรีดน้ำดำหัวผูสูงอาย ุ 130,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

8 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ประจำป 2562 80,000 49,910 ขอบัญญัติ 63 

9 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 140,000 146,070 ขอบัญญัติ 63 

10 โครงการจดัการแขงขันกีฬาและกรีฑาประจำป 2562 250,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

11 อุดหนุน อปท. จัดการแขงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชน อำเภอพนมประจำป 2562   

100,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

12 โครงการสงนักกีฬาและกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปเขารวมการแขงขันประจำป 2562 

290,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

13 โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 20,000 20,000 ขอบัญญัติ 63 

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ      รวม  2  โครงการ 
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 30,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 

ที่ยกเลิก 
2 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสำคญั 30,000 12,400 ขอบัญญัติ 63 

ภายใตยุทธศาสตรท่ี  ๕    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม    รวม    3  โครงการ 
1 คาจางเหมาเอกชนสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,700,000 751,808.60 ขอบัญญัติ 63 

2 โครงการคลองศกคลองตนแบบระดับอำเภอ 30,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 
ที่ยกเลิก 

3 โครงการถนนทองถ่ินใสใจสิ่งแวดลอม 20,000 19,998 ขอบัญญัติ 63 

ภายใตยุทธศาสตรท่ี  6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  รวม      1     โครงการ 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 150,000 - ขอบัญญัติ 63 โครงการ 

ที่ยกเลิก 
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  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ 

1. โครงการท่ีบรรจุไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีจำนวนมากเกินไปไมสอดคลองกับงบประมาณจึงไม

สามารถดำเนินโครงการไดตามแผนท้ังหมด 

2. โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสวนใหญจะเปนโครงการท่ีพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรจะครอบคลุมการพัฒนาทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา

ยังมีโครงการนอยมาก โครงการท่ีบรรจุไวสวนใหญก็จะเปนในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจะ

ใหความสำคัญเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรม ในสวนของโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน  

3. ควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและความรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการวมคิด รวมทำ 

รวมรับผิดชอบ โดยใหองคการบริหารสวนตำบลคลองศก เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมี

สวนรวมดังกลาว เพ่ือประโยชนของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถ่ินโดยการพัฒนาท่ี

จะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

4. เพ่ือใหการดำเนินโครงการการบรรลุตามเปาหมายในการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน

ใหคำนึงถึงความพรอมของโครงการ เชน พ้ืนท่ีมีความพรอมท่ีจะดำเนินโครงการหรือไม   

 

สวนท่ี 5 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ 
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ติดตามโครงการของหนวยงานอ่ืนท่ีเขาดำเนินการในพ้ืนท่ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ(บาท) 
ที่มางบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยกอสรางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสะพานเตา หมูที่ 7 ตำบลคลองศก อำเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎรธานี   

15,940,000 งบประมาณของ 
อบจ.สราษฎรธาน ี

ระหวาง
ดำเนินการ
กอสราง 




