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 ด้วยระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 29 ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด า เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด    
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
------------------ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่นหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
            1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน                                 
                    5)  ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิน่ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน   Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ 
(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ความคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   2) การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต หรือบันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
   3) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  โดยการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามหรือการให้หน่วยงานอื่นด าเนินการส ารวจ 
   4) เอกสาร (Documents) หรือข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวงแผนและ
ประมวลผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) 
   

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล               
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล  

 
ส่วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผล 
---------------------- 

1.  วิสัยทัศน์ 
  “คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย      
                      ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
                                  

2.  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
                              

3.  เป้าประสงค์ 
 พันธกิจ/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง (Mission) 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์อ่ืนที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น 
  2. เพ่ิมศักยภาพในการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอกับการท าเกษตรกรรม และปูองกัน
ปัญหาภัยแล้ง   
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร และส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้ประชาชน 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน 
  6. ส่งเริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์การเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการท่องและบริการในท้องถิ่นให้ครอบคลุม 
 

4.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  เป้าหมาย : การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ า และรางระบายน้ า  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หน้า 8 
 

  2. การก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
ที่พึงได้รับ 
  3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
  4. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนการก่อสร้าง  การปรับปรุง  ถนน และทางระบายน้ าดีขึ้น   
  2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
  3. จ านวนปริมาณการก่อสร้าง และขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
  4. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ และบริการด้านสาธารณสุข 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  

  เป้าหมาย : มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
  2. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1.  การสานต่อแนวทางพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  เป้าหมาย : ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  2. การเสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   
  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  เป้าหมาย : คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี    
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลห้วยบงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลภาวะ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การปรับปรุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลห้วยบงได้รับการจัดการดูแล อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาต าบล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  2. การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุง
บริหารงานเพื่อการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
  3. การพัฒนารายได้ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาธิปไตยในชุมชนมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

  เป้าหมาย : จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในต าบล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และตลาดท่องเที่ยว 
  2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

ตัวช้ีวัด 
  1.  การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวภายในต าบล 
  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์เพ่ิมขึ้น 
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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.2 มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.3 มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

1.4 มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.5 มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.6 มคีณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และรว่มจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดท าฐานข้อมูล   

2.2 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

2.3 มีการวิเคราะหศ์ักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 
  

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

2.7 มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

2.12 มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (1) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
(2) 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) + (2) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

94 86,595,400 70 99,631,200 164 186,226,600 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 

17 7,658,000 13 9,500,000 30 17,158,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

17 1,910,000 5 250,000 22 2,160,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

150 37,613,900 5 510,000 155 38,123,900 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

21 2,890,000 1 500,000 22 3,390,000 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

28 14,325,000 - - 28 14,325,000 

7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว
และบริการ  

9 830,000 1 500,000 10 1,330,000  

รวม 336 151,822,300 95 110,891,200 431 262,713,500 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564 และจ านวนโครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่จัดท างบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  164 186,226,600  41  23,388,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 30 17,158,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน 22 2,160,000 2 600,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

155 38,123,900 37 25,698,357 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  22 3,390,000 4 150,000  
6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 28 14,325,000 8 6,518,843 
7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวและบริการ   10 1,330,000  - -  

รวม 431 262,713,500 92 56,355,200 
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โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) จ านวน 431 โครงการ 
โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ   จ านวน   92 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  92 x 100   = 21.35% 
                      431 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2564) ที่น ามาจัดท างบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล จากหมู่บ้านหนองกราดนอ้ย – 
ทางชลประทาน  
บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 

1,490,000 -  ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

   

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน จากวัดซับพลู – ไร่นายเผชิญ 
บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 

1,010,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

   

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
นายทองลา ธรรมสุวรรณ  
บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 

780,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

   

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก ทาง
ขึ้น-คุ้มมอญี่ปุุน  
บ้านวังไทรงาม หมูที่ 18  

610,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

   

5 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ด่านขุนทด  

400,000 399,290.82 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

รวม 4,290,000 - 5 1 4 - 
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (จากถนน นม.
๓๑๖๕ – บ้านนางดาวรุ่ง-บ้านนายบุญ
มา-บ้านนายสุนันท์)  
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕ 

๑,๐๒0,๐๐๐ 735,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน-ทางหลวงสุดเขต
ชลประทาน บ้านปุารังงาม หมู่ที่ ๓ 

๑,๖๐๐,๐๐๐   ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

8 โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบล 
(บ้านหนองใหญ่)  
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ 

๑,๖๘๙,๐๐๐ 1,033,200 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากไร่
นางบุญเลิศ –  ไร่นายสมัคร)     
บ้านซับเจรญิ หมู่ที่ ๒๕  

๔๗๗,๐๐๐ 475,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากถนน
คอนกรีตหน้าบ้านนายทองสุข – ถนน
กังหันลม) บ้านซับยาง หมู่ที่ ๗ 

๘๗๔,๐๐๐ 530,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

11 โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายซับพลู – 
ซับยาง) บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ 

๑,๔๓๔,๐๐๐ 1,326,200 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

12 โครงการขุดลอกคลองบนและใต้
ชลประทาน บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ 

๗๑๑,๐๐๐ 154,096 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากถนน นม.๓๑๖๕ – คุ้ม
ตะวันตก) บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ ๑๔   

๔๙๗,๐๐๐ 422,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากถนนทางเข้าหมู่บา้น - บ้าน
นางจ ากัด เจ๊กจันทึก)  
บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ 

๑๖๙,๐๐๐ 143,500 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางแมว - บ้านนาย
ชาญ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ 

๒๓๐,๐๐๐ 195,400 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายส ารวย - บ้านนาย
จอง) บ้านเสาร์ห้า หมู่ที่ ๑๒ 

๔๗๖,๐๐๐ 404,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สาย
โปร่งใหญ่ - ปุารังงาม)  
บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ 

๑๕๑,๐๐๐ 149,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

   

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายซับ
ไทร-หนองใหญ่) บ้านซับไทร หมูท่ี่ ๑๖ 

๗๘,๐๐๐ 77,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

    

รวม 9,406,๐๐๐ 5,644,396   13 12 1 - 
19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (จากศาลา
ประชาคม - บ้านนายร่วม 
ภูมิโคกรักษ์)  
บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ ๒ 

๖๙๐,๐๐๐ 494,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

20 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิจราจร
เคฟซีล (จากถนนทางหลวง - 
ชลประทาน) บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ 

๔๙๕,๐๐๐   486,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายแสวง - ถนนกังหัน
ลม) บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ ๔  

๔๙๒,๐๐๐ 490,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2  

   

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายสมพงษ์ – บ้านนาย
บุญเส็ง) บ้านไทยสงบ หมู่ท่ี ๑๓  

๓๕๐,๐๐๐ 349,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คุ้มมอญี่ปุุนจากสามแยกบา้นนาย
นิยม–บ้านนายภัคพล)      
บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ 

๔๐๒,๐๐๐ 401,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางพเยาว์ – บ้านนาย 
กวี) บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ ๒๒ 

๔๕๙,๐๐๐ 458,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้าง
ประปาบริเวณบา้นนายสรรค์  
บ้านซับไทร หมู่ที่ ๑๖ 

๔๙๕,๐๐๐  ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

26 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังบา้นนาย
สุขสรรค์ บ้านหินเพิง หมู่ที่ ๙ 

๓๓๘,๐๐๐ 335,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

27 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านวังผา
แดง หมู่ที่ ๑๑ 

๘๖,๐๐๐  ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

28 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านไทย
สงบ หมู่ท่ี ๑๓ 

๙๐,๐๐๐  ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

29 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ ๒๓ 

๒๒๘,๐๐๐ 225,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

รวม 4,125,๐๐๐ 3,238,000  11 8 1 2 
30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก (เส้นกลางหมู่บา้นจาก
ทางเข้าหมู่บ้านถึงคุ้มเขาโล้น)  
บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ 

๖๕๙,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

31 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก (จากบ้านนายสัมพันธ์ ถึง
ปากทางเข้าบ้านถ้ าเต่า)  
บ้านถ้ าเต่า หมู่ที่ ๑๗ 

๙๗๐,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านไทยสงบ ถึงบ้านภผูาทอง  
บ้านไทยสงบ หมู่ท่ี ๑๓ 

๕๐๐,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มนาย
สงกา จากบ้านนางส าราญ  จ าปี ถึงบ้าน
นายสงกา ชิดสูงเนิน  
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ 

๔๘๔,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากปาก
ทางบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ  
บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ 

๔๙๐,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากแยก
ศาลาประชาคมถึงบ้านนางสริี  
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๙ 

๔๙๐,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หน้า 15 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนางสมจิตร์ เหงี่ยมสูง
เนิน ถึง ถนนลาดยาง) 
บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ 

๔๙๘,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายส าราญ ถึง อ่างเก็บ
น้ าบ้านน้อยพัฒนา) 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕ 

๔๙๘,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายสมชิด ถึง บ้านนาย
ชัยรัตน์) บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ 

๑๗๘,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนายหลง ถึง บ้านนาย
อ านวย) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11   

๔๓,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากถนน นม. 2256 ถึง บ้าน
นางปทิตตา)  
บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๕   

๓๔๕,๐๐๐  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

   

41 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร (คุ้ม
ชลประทาน) บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ 

๔๑๒,๐๐๐   ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ 

   

รวม 5,567,000 - 12 - 12 - 
รวม 23,388,000 8,882,396 41 21 18 2 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

- - - - - - - - 
รวม - - - - - - 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานท า 

100,000 59,900 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม่
อาชีพต่างๆ ต าบลห้วยบง  

500,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

รวม 600,000 59,900 2 1 - 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

2 โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

3 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

4 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  

100,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

5 โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี)  

70,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

6 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 150,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   
(โอนลด) 

7 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  

10,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

8 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน  15,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 
อบต.ห้วยบงเกมส ์

350,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

10 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

11 โครงการปูองกันและแก้ไข ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

12 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค 30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

13 โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน 40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

14 โครงการหมู่บ้านสเีขียวเมืองคาร์บอนต่ า 40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

15 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 

500,000 480,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

16 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

17 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

18 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

19 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 

80,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

20 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรี ต าบลห้วยบง 

80,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

21 โครงการจดัตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานี
ต ารวจและ รพ.สต. 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

 22 โครงการจดัเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

30,000 4,750 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

23 โครงการห้วยบงร่วมใจถวายเทียน
พรรษา 

150,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

24 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

220,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   
(โอนลด) 

25 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 200,000 189,848 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

26 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
บรรพชาสามเณรฤดรู้อน 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

27 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่
เยาวชนและเด็ก 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

28 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ 

30,000 26,980 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

29 จัดตั้งศูนย์ อปพร. 150,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   
(โอนลด) 

30 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

31 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

32 โครงการจดัสวสัดิการ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
(เบี้ยผูสู้งอายุ ผู้พิการ) 

14,900,000 13,310,100 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

33 โครงการจดัสวสัดิการผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบล (เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์) 

42,000 30,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

34 สมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) 230,000 220,095 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

35 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 2,301,357 1,492,576.62 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

36 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

4,004,000 3,932,130 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

37 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,546,000 1,340,930  ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

รวม   25,698,357 21,027,410 
 

37 10 - 27 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการปลูกปุาชุมชน 30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษด์ิน 
และน้ า 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   
(โอนลด) 

3 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

   
(โอนลด) 

รวม 150,000 - 4 -  - 4 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 -  ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
(ไม่เบิก) 

  

2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน 

450,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

3 โครงการส่งเสริมและให้ความรู ้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นในชีวิต ประจ าวนั
ส าหรับประชาชน 

40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

4 โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการ ประชาชน 10,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

5 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

6 โครงการประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้และการช าระภาษ ี

10,000 5,370 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

7 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. 
และหอประชุม 

4,500,000 4,500,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

8 รายจ่ายงบกลางเพื่อส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 

998,843 1,555,225.30 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
(โอนเพิ่ม) 

  

รวม  6,518,843 6,060,595 8  3 1 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

- - - - - - - - 
รวม - - - - - - 
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สรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการทีน่ ามา
จัดท างบประมาณ 

ด าเนนิการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  164  41  21 18 2 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 30 - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

22 2 1 - 1 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

155 37 10 - 27 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

22 4   4 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 28 8 3 1 4 
7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวและบริการ   10 - - - - 

รวม 431 92 35 19 38 

 
1. โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2564)   จ านวน 431 โครงการ 
    1.1 โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน  92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  92 x 100   = 21.35 % 
                                                                                                          431 
          ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35 x 100   = 8.12% 
                                                                                                          431 
          อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100   = 4.41% 
                                                                                                          431 
          ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100   = 8.82% 
                                                                                                          431 
   1.2 โครงการที่ไม่ได้น ามา  จ านวน  339 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  339 x 100  = 78.65% 
         -จัดท างบประมาณ                                                                           431 
          
2. โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน  92  โครงการ
  
    ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35 x 100   = 38.05 
                                                                                                          92 
    อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100   = 20.65  

                                                                                 92 
    ไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100   = 41.30 
                                                                                                          92 
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ส่วนท่ี 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

---------------------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เมื่อวันที่           พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 57 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง       (10) (9) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (9) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (9) 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) (5) 
 3.5 กลยุทธ์        (5) (5) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (5) 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (5) 

รวมคะแนน  100 90 
 

 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 17 
1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3) (3) 

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

(2) (2) 

1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) (2) 

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) (1) 

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืงและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) (2) 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1) 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1) 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่มแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

(3) (3) 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีการจัดท าข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลครบถ้วนทุกหัวข้อ/ประเด็น แต่ต้องมีการเพ่ิมของรายละเอียดส่วนย่อยให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ และภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนต่างๆ ข้อมูลด้านแหล่ง
น้ า สถานประกอบการต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
 

 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 16 
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง นโยบายของผู้บรหิาร
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(5) (5) 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 

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

(3) (2) 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) (2) 

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมศิาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2) 

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

(3) (3) 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ พบว่า การ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพส่วนมากมีการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมครบทุกด้าน ท าให้ทราบแนวทางในการ
พัฒนาในอนาคต สามารถน ามาวิเคราะห์ และวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
การแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  ครอบคลุมปัญหาที่พบ รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

  1.4 ยุทธศาสตร์  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
     
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
       

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 60 57 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยบง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) (9) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) (9) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) (9) 

3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรอืแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ 
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) (5) 

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หน้า 23 
 

  4 ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นต าบล
ห้วยบงที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

(5) (5) 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่า  
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และไทย
แลนด์ 4.0 ได ้ 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนและมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ในอนาคต กลยุทธ์ของ อบต. แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่ง
สามารถน าไปสู่วิสัยทัศน์ อบต. ได้ มีเปูาประสงค์ส่วนมากมีความสอดคล้องและชัดเจนและมีการก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อบต. ชัดเจนมีความเป็นไปได้ในทางการพัฒนา ศักยภาพ  มีการวาง
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อบต. ที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ในภาพรวมสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับได้   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10 7 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (4) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (5) (4) 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) (4) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (4) 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

(5) (4) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4) 
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5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (5) (4) 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) (4) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) (4) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (5) 

รวมคะแนน  100 82 
  ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้คะแนนต่ าสุด 7 
คะแนน ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มี
โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และถูกบรรจุไว้ในแผนจ านวนมาก แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงมีงบประมาณจ ากัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งมีจ านวนมาก รวมทั้ง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และต้องการให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึนอีกเช่นกัน 
  

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวดัจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คอืผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 7 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10 8 
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4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 8 

5 โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

51 
(4) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4) 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) (4) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) 
ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (4) 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4) 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) (4) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5) (4) 

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

(5) (4) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคา
เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5) (5) 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มี
การก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable )  ใ ช ้บอกประสิท ธ ิผ ล  (effectiveness )  ใ ช ้บอกประสิท ธ ิภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ   (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวม 60 51 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  

1. จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 2564) มีจ านวนน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีโครงการที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนหลายโครงการ 

2. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ทั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการ ถือว่าด าเนินการได้เกือบทุกโครงการ 

3. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ส่วนมากจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมในเทศกาลส าคัญ เช่น โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา การจัดงานวันเด็ก
โครงการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลเพ่ือ
เสนอโครงการพัฒนา ที่มาจากความต้องการของหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

  

5. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการตั้งชื่อโครงการชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินโครงการ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบล/ในพ้ืนที่ได้และเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  

  6. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านด้านต่างๆ เช่น มีการพัฒนาด้านถนนดีขึ้นในหลายเส้นทาง การ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างที่มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด มีการจัดเตรียมศูนย์พักคอยเพ่ือรองรับผู้ปุวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตามพ้ืนที่ต่างๆ  
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รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 



 
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 –  กันยายน ๒๕๖3) 

-------------------------- 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ 
ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 (นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์)                                                                      
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 



 
 

 

ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๒๙ ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทน า                     1 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล                  8 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล              15 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                           25 
   

 



ส่วนที่ 1   
บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ปีบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ 
งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและรบีด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเปูาหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึง 
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในต าบล
โคกปีบหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น  การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  



๔ 
 

 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้  
มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไป
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมทีผ่่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เพ่ือให้นายกองค์การริหารส่วนต าบลโคกปีบเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
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รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   
 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริการส่วนต าบล
โคกปีบ 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 25๖๑ - 256๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
 พันธกิจที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม พัฒนา
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร 
        พันธกิจที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาอาชีพของประชาชน 
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  
        พันธกิจที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การ
สังเคราะห ์
        พันธกิจที่ ๔ การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
        พันธกิจที่ ๕ การจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย 
      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย 
เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็น เมืองน่าอยู่ 
 จุดมุ่งหมายที่ 2 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้าง
งาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐาน ด าเนินชีวิตของประชาชน 



๙ 
 

 

 จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจ าเป็น
พ้ืนฐานในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการสังเคราะห์ การกีฬาและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
       จุดมุ่งหมายที่ ๔ เพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสม
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
       จุดมุ่งหมายที่ ๕ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
   แนวทางที่ ๑  จัดระบบคมนาคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานครอบคลุม

ทั่วถึง 
      แนวทางที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค 
    แนวทางที่ 3  พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
       แนวทางที่ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร    
           แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้    
           แนวทางที่ 3 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว    
            แนวทางที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว    
           แนวทางที่ 5 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว    
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
            แนวทางที่ 2 พัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน    
            แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการประชาคม และมีส่วนร่วมของประชาชน 
           แนวทางที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
            แนวทางที่ 5 ส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและรัฐพิธี  
            แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก 

สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
            แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ 
            แนวทางที่ 8 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            แนวทางที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ พ้ืนบ้านและสมุนไพร  และ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 
    แนวทางที่ 1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในการ

จัดบริการสาธารณะ    
            แนวทางที่ 2 พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี   



๑๐ 
 

 

            แนวทางที่ 3 สนับสนุน ส่ งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ    

            แนวทางที่ 4 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ    
            แนวทางที่ 5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้    
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางที่ 1 จัดการและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ   
               แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการ

ด ารงชีวิต 
            แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล   
                แนวทางที่ 4 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  
       5) วิสัยทัศน์  
        “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง” 

  1.2 แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   



๑๑ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

    1.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 25๖๑-25๖5 (เฉพาะปี พ.ศ. 25๖3) 

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง 
รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จ านวน
โครงการ 

(๑) 

จ านวน
งบประมาณ
ตามแผนฯ  

(๒) 

จ านวน
โครงการ  

(๓) 

จ านวน
งบประมาณ

ตามแผนฯ (๔) 

จ านวน
โครงการ  

(๑)+(๓) = 
(๕) 

จ านวน
งบประมาณ 
(๒)+(๔) = 

 (๖) 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

๒๖  ๖,๙๒๑,๐๐๐ - (๒๑๗,๐๐๐) ๒๖ ๖,๗๐๔,๐๐๐ 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
เงินทุน 

๓ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๓ ๑๓๐,๐๐๐ 

3 การพัฒนาคณุภาพชีวิต ๒๓ ๘,๙๐๖,๔๑๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๒๔ ๘,๙๔๖,๔๑๐ 
4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการศักยภาพองค์กร 

๑๓ ๔,๐๓๕,๐๐๐ - (๒,๓๐๐,๐๐๐) ๑๓ ๑,๗๓๕,๐๐๐ 

5 การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๒,๐๔๖,๕๐๐ - - ๔ ๒,๐๔๖,๕๐๐ 

รวม ๖๙ ๒๒,๐๓๘,๙๑๐ ๑ (๒,๔๗๗,๐๐๐) ๗๐ ๑๙,๕๖๑,๙๑๐ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2563 และจ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา โครงการด าเนนิการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 26 ๖,๗๐๔,๐๐๐ 8                     6,605,000 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 3 ๑๓๐,๐๐๐ - - 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 ๘,๙๔๖,๔๑๐ 13 7,258,498 



๑๒ 
 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 13 ๑,๗๓๕,๐๐๐ 11 799,005 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 ๒,๐๔๖,๕๐๐ 1 8,150 

รวม 70 ๑๙,๕๖๑,๙๑๐ 33 14,670,653 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    33         โครงการ                                                                               
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖3         70         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     33  x  ๑๐๐ =         47.๑4 % 
       70 

 
โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ แยก
บ้านนายเหนียว พรมเสน – บ้านนางละม่อม พรมเสน  

๔๙๙,๐๐๐ 490,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สาย
แยกโนนพระทราย – บ้านนายจรญู ต้นแพง (ช่วงบริเวณ
หน้าบ้านนางบุญทวง ต้นแพง – บ้านนายบัว เหล่ามา) 

๙๘,๐๐๐ อยู ่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอย ๒ 
จากบ้านนายสรุินทร์ จันทร์ศรี – บ้านนายถิน พรมบุตร  

๑๒๗,๐๐๐ อยู ่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
๑ ซอย ๕ 

๑๔๘,๐๐๐ 135,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
๔ สายข้างร้างขายของนางจันทมิา จดุเริ่มต้นบา้นนางจันทมิา 
จุดสิ้นสุดสามแยกบ้านภูเขาทอง 

๕๕๖,๐๐๐ อยู ่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
๗ สายบา้นช าหว้า ซอย ๗ (บ้านตาน า)  

๓๓๘,๐๐๐ 329,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
๙ สายแยกพุทธมณฑล – ถนนลาดยาง อบต. ขา้งณัญฐิกา
รีสอร์ท จุดเริม่ต้นบ้านนายถิน ค้ าชู จุดสิ้นสุดเชื่อมถนน 
อบจ. จ านวน ๒ ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๕๕๘,๐๐๐ อยู ่
ระหว่าง

ด าเนินการ 
 
 
 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 
 
 
 
 

8. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบรเิวณ
รอบคูเมืองศรมีโหสถ หมู่ที่ 4 – 2 จ านวน 3 ช่วง 

5,663,000 5,651,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

รวม 7,987,000 6,605,000   



๑๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

- - - - -  
      

รวม - - -  
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๘๒,๐๐๐ 81,984 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม 30,000 4,580 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

3. โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,000 87,000 
 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 โอนเพิ่ม 
7,000 บาท 

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 120,๑๑0 96,410 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

5. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกปีบ 

116,900 80,941.06 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดสระ
มะเขือ 

176,000 156,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

7. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

50,000 30,381 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

8. โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 

70,000 39,407.75 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,383,200 4,676,400 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๑0. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,651,200 1,369,600 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๑1. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
 

60,000 49,500 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๑2. สมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 57,000 56,214 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

13. โครงการปูองกันไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

500,000 45,080 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

14 โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 

500,000 485,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม 
485,000 

บาท 



๑๔ 
 

 

รวม 8,876,410 7,258,498   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑. ส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาและการบริหารการจดัการท้องถิ่น 

๕๐๐,๐๐๐ 225,540 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๒. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

๔0,000 18,475 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

3. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

๓๕,000 ๓๕,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

4. โครงการก าจดัวัชพืชคลองหัวไผเ่ทศ หมู่ ๓, ๔, ๕  
ต.โคกปีบ 

๕๐๐,๐๐๐ 172,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

5. โครงการจดัฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

77,090 77,090 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม 
77,090 บาท 

6. โครงการปรับปรุงอาคาร 195,000 195,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

7. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์) 

8,000 7,900 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

8. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ 17,000 17,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

9. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ 22,000 22,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

10. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 29,700 29,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

รวม 1,423,790 799,005   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดีด้วยหัวใจ" 18,150 8,150 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

รวม 18,150 8,150   
     

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปี ๒๕๖3 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 - เดือนกันยายน ๒๕๖3) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโค
โรนา (COVID – 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบ 

 -    -              11,682 11,682 



๑๕ 
 

 

รวม 11,682 11,682 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

----------------- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 1๘ 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 1๖ 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      6๐ 5๕ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (10) (๙) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (๙) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (๙) 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) (๔) 
 3.5 กลยุทธ์        (5) (๕) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (๕) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (๕) 
 3.8 แผนงาน       (5) (๕) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (๔) 

รวมคะแนน 100 ๘๙ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18 
(๓) 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (๒) 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรมยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) (๒) 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (๒) 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) (๑) 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) (๒) 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (๒) 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (๑) 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (๓) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่ อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

๒๐ 
(๕) 

๑๖ 
(๕) 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) (๒) 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) (๒) 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๒) 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๒) 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

6๐ 
(10) 

55 
(๙) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) (๙) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) (๙) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (๔) 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (๕) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 

 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้ วัด ค่า เปูาหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (๕) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (๔) 

รวมคะแนน 100 89 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๘ 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 ๘ 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 ๘ 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 ๘ 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 ๕6 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) (5) 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (๔) 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
(5) (๔) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (๕) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) (๔) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) (๕) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (๕) 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (๕) 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (๕) 

รวมคะแนน  100 ๘8 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๖๐ 
(๕) 

56 
(๕) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุม่เปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) (๕) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (4) 

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (4) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Valu 
e-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท า
น้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4) 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) (4) 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) (๕) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) (๕) 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวม 100 88 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สรุปผล 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน ๑0๐ ชุด 
 
      เพศ - ชาย  จ านวน     42    ราย 

 - หญิง  จ านวน     58    ราย 
 

 อาย ุ    - ต่ ากว่า   ๒๐ ปี    จ านวน  5   ราย 
        - ๒๐ – ๓๐ ปี    จ านวน   15   ราย   
                - ๓๑ – ๔๐ ปี    จ านวน  25   ราย        
  - ๔๑ – ๕๐ ปี    จ านวน   25   ราย        
                - ๕๑ – ๖๐ ปี   จ านวน   20  ราย        
  - มากกว่า ๖๐ ปี  จ านวน   10  ราย 
 
 การศึกษา - ประถมศึกษา    จ านวน  43   ราย     
  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   20   ราย 
                     - อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   จ านวน  10   ราย    
 - ปริญญาตรี        จ านวน   10    ราย 
                     - สูงกว่าปริญญาตรี     จ านวน    2  ราย         
 -  อ่ืน ๆ              จ านวน   15    ราย 
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อาชีพ -  รับราชการ               จ านวน   5   ราย        
  - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน       5   ราย 
  -  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน 20  ราย      
 - รับจ้าง                   จ านวน    ๓0    ราย 
 -  นักเรียน นักศึกษา      จ านวน    5  ราย      
 - เกษตรกร                จ านวน      35    ราย     
                         -  อ่ืน ๆ                     จ านวน        -    ราย 

 
ภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

48 48.00 51 51.00 1 1.00 

๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

56 56.00 44 44.00 0 0 

๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

43 43.00 54 54.00 3 3.00 

๔)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

46 46.00 48 48.00 6 6.00 

๕)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 55 55.00 41 41.00 4 4.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39 39.00 54 54.00 7 7.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 65 65.00 30 30.00 5 5.00 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

43 43.00 49 49.00 8 8.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52 52.00 44 44.00 4 4.00 

           
 
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   ๑0๐  ราย 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ในภาพรวม 
ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ ๔9.67 พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 
46.1๑ และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 4.22 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-------------- 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
  - มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม  
  1.1.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
   - ไม่ได้ด าเนินการโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
  1.1.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   - มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข เช่น โรคประจ าถ่ิน โรคอุบัติใหม่ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
   - มีการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบ 
   - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
   - มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความ
คิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดี สมส่วน สมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร อาหาร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม 
ในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย 
   - เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ 
สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม 
  1.1.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
   - มีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น 
   - มีอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
   - สนับสนุน ส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ 
   - สนับสนุน ส่งเสริมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ 
   - สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 
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  1.1.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบใน
การท ากิจกรรมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบน่าอยู่ มีความสะอาด และสวยงาม ปราศจากขยะ  

       1.2  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน 33 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 70 โครงการ ซึ่งเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 47.๑4   

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบที่มีอยู่อย่างจ ากัด การก าหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา
ในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน
จ านวนมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนา
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ซึ่งในปีนี้ได้สนับสนุนเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นจ านวนมาก  
จึงด าเนินโครงการต่างๆ ได้น้อย 
 ๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 

 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุ
โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท เป็นต้น 
 ๒. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได ้มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
 ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
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