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ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
มีหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 25652 
ข้อ2การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ29 (3) และข้อ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561    
ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ครั้งนี้เป็นการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ซ่ึงไดร้วบรวมผลการด าเนินงานจากทุกส่วน/กอง และน าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว เสนอแนะข้อมูลและความเห็นในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จากนั้นน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

    ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
           หน้า 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก้มอ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)      1 

   

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        2 
พ.ศ.2561-2565 
 

 ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       3 
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
กับจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 หรือ จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ                           
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมปี จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ด าเนินการแล้ว และ                 4 
งบประมาณท่ีตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
 

ผลการประเมิน                 5 
 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ      6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต            9 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     11 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว     12 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    13 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น               14 
 

การติดตามและประเมินผล           15 
                    

- ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ       26 
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รายงาน 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 – กันยายน 2562) 

การติดตามและประเมนิผล 
 

 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจ    
ที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล  
แก้มอ้น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนน ามาจัดท า
โครงการส าหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
ดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตร์การด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 2. ยุทธศาสตร์การด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ยุทธศาสตร์การด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตารางต่อไปนี้  
 
 
 

2/ตารางที่1... 
 

 



2 
   

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ                               จ านวนงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น              

1.ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

55 47,719,000 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

74 27,655,000 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

16 2,380,000 

4.ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

29 9,920,000 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 2,580,000 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

15 1,120,000 

รวม 205 91,374,000 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมจ านวนทั้งสิ้น 205 โครงการ 
รวมงบประมาณ จ านวน 91,374,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ตารางที่2... 

. 

 

 



3 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 
กับจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ 
จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมปี 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 
 

(โครงการ) 

ตามข้อบัญญัต ิ
พ.ศ.2562 หรือ 
จ่ายขาดจากเงิน
สะสม หรือ น ามา
ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หรือ งบกันเงิน

เหลื่อมปี 
(โครงการ) 

 
 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

 
(เปอร์เซนต์) 

 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 
 

(บาท) 

ตามข้อบัญญัต ิ
พ.ศ.2562 หรือ จา่ย
ขาดจากเงินสะสม หรือ 

น ามาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่หรือ  
งบกันเงินเหลื่อมปี 

 
(บาท) 

 
 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

 
(เปอร์เซนต)์ 

1 .ด้ านปรั บปรุ งพัฒนา
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ 

 
 

55 

 
 

21 

 
 

38.18 
 

 
 

47,719,000 

 
 

14,378,000 

 
 

30.13 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 
 
 

74 
 
 
 

38 
 
 
 

51.35 
 
 
 

27,655,000 
 
 
 

23,986,390 
 
 
 

86.73 

3.ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

16 
 
 

13 
 
 

81.25 
 
 

2,380,000 
 
 

1,140,000 
 
 

47.89 

4.ด้านการวางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน     
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 
 

29 
 
 

23 
 
 

79.31 
 
 

9,920,000 
 
 

1,150,720 
 
 

11.60 

5.ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

37.50 

 
 
 
 

2,580,000 

 
 
 
 

270,000 

 
 
 
 

10.46 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
15 

 
9 

 
60.00 

 
1,120,000 

 
520,000 

 
46.42 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 205 110 53.65 91,374,000 41,445,110 45.35 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์        
มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 205 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 91,374,000 บาท 
  น ามาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2562 หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ  
งบกันเงินเหลื่อมปี รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของโครงการ             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  

 
4/งบประมาณ...  
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งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2562 หรืองบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมหรือ 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมป ีรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  
งบประมาณ จ านวน  41,445,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.35 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด 
   

ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ด าเนินการแล้ว และ 
งบประมาณที่ตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่าย 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ 
ที่ตั้งจ่าย 

 
(โครงการ) 

โครงการ 
ทีด่ าเนินการ

แล้ว 
(โครงการ) 

คิดเป็น             
ร้อยละของ
โครงการ   
ที่ตั้งจ่าย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ตั้งจ่าย 

 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 
(บาท) 

คิดเป็น            
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ทั้งหมด 

1.ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน  ส า ธ า ร ณู ป โภ ค  แล ะ
สาธารณูปการ 

 

21 
 

6 
 

33.33 
 

14,378,000 
 

3,779,594 
 

26.28 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

38 
 

28 
 

73.68 

 
 
 

23,986,390 
 
 
 

22,070,576.64 
 

92.01 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

 

13 
 

11 
 

84.62 
 
 

1,590,000 
 
 

623,943 
 

39.24 

4.ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 

23 
 

19 
 

82.60 
 
 

1,150,720 
 
 

755,721.50 
 

65.67 

5.ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6 
 

4 
 

66.66 
 
 

270,000 
 
 

0 
 

0 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

9 
 

7 
 

77.77 
 

520,000 
 

276,828.40 
 

53.23 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 110 75 68.18 41,445,110 27,506,663.54 66.36 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ.2562 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากการกันเงิน
เหลื่อมปี จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 โครงการ ด าเนินการแล้ว ในระหว่างตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562                 
จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18 งบประมาณที่ตั้งจ่าย จ านวน 41,445,110 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 27,506,663.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.36 
 จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายมากที่สุด จ านวน 22,070,576.64 บาท          
คิดเป็นร้อยละ 92.01 ของงบประมาณท้ังหมดที่ตั้งจ่าย  

 
 

 5/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักในการ
วางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการน าปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพ         
มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวนรวมทั้งสิ้น 205 โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1)                 
  โดยบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ และโครงการที่จ่ายขาด
จากเงินสะสม หรือ โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมป ีจ านวน 110 โครงการ  
 

  เรียงล าดับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเรียงล าดับจ านวน
โครงการจาก มาก ไปหา น้อย ดังนี้  
  ล าดับที่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนพัฒนา มากที่สุด จ านวน 74 โครงการ    
น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ   

ล าดับที่2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ          

มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 55 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ  จ านวน 6 โครงการ และจ่ายขาดจาก
เงินสะสม จ านวน 15 โครงการ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 โครงการ 

ล าดับที่3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจ านวน

โครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 29 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ  
ล าดับที่4 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการ

ตามแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ   
ล าดับที่5 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ          

ตามแผนพัฒนา น้อยที่สุด จ านวน 15 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ    
  (รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2)                              

 2) เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ.2562 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี   
จ านวน 110 โครงการ กับจ านวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จ านวน 75 โครงการ และจ านวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนเงิน 41,445,110 บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่าย
ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) เป็นเงิน จ านวน 27,506,663.54 บาท  

 

                        6/ตารางผลการด าเนินงาน... 
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ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี14 
บ้านห้วยส าโรง สายซอยบ้านนายทรงเกียรติ 
เสรีนิมิตมงคล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,427.00 ตารางเมตร  

954,000 √ - - 893,390 กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี2 
บ้านทุ่งแจง สายซอยสวัสดี ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,244.50 ตารางเมตร  

1,432,000 √ - - 968,824 กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี4 
บ้านรางเฆ่ สายซอย15 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร   
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 381.00 
ตารางเมตร  

239,000 √ - - 223,000 กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 
บ้านวังปลา สายซอยบ้านนายพลาย  
ทองดอนจุย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,618.00 ตารางเมตร  

956,000 √ - - 942,000 กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี7 
บ้านพุม่วง สายซอยบ้านนายช่วย เรไร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 818.00 
ตารางเมตร  

489,000 √ - - 472,000 กองช่าง 

6 ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ 
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ 
ให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

100,000 √ - - 280,380 
(โอนเพิ่ม) 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
นางย่อม ศิริเอก หมู่ท่ี10 บ้านทุ่งเคล็ด  
 

368,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บ้านนายสถิต บุญประสพ หมู่ท่ี13 บ้านท่า
ลาบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 735.00 
ตารางเมตร  

499,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

 

7/9... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

9 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน5 จุด 
สายซอยบ้านนายมาลัย คูณศรัทธา (สายเก่า
เส้นใน) เชื่อมต่อ ถนนซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ท่ี8 บ้านพุตะเคียน ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร  

458,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 1 จุด สายซอย
อุดมสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี12 บ้านเขาแดน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 263.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796.50 ตารางเมตร  

495,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บุญมีเกษตร หมู่ท่ี2 บ้านทุ่งแจง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,080.00 ตารางเมตร  

1,206,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
บ้านนายขาว บางวัด หมู่ท่ี7 บ้านพุม่วง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,057.00 ตาราง
เมตร  

616,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
10 บ้านนายหนู อนันสุข หมู่ท่ี4 บ้านรางเฆ่ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 990.00 
ตารางเมตร  

671,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า 2 ช่วง หมู่ท่ี6 บ้าน
หนองปากชัฎ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองปากชัฎ 
ช่วงท่ี1 รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.40 ม. ระยะทางยาว 150.00 ม. ลึกเฉ
เฉลี่ย 0.50 ม. ช่วงท่ี2 รางระบายน้ ารูปตัว
วี ขนาดกว้าง 2.50 ม. ระยะทางยาว 
73.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  

855,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี9 
บ้านสันดอน สายซอยบ้านนายจรูญศักดิ์ 
พุมมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 570.00 
ตารางเมตร  

388,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

8/16... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลัง
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี14 บ้านห้วยส าโรง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  

677,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 3 จุด 
สายซอยหนองสองตอน – หนองช้างตาย หมู่ท่ี
3 บ้านแก้มอ้น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,000 ตาราง
เมตร  

 818,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย3 
บ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี4 บ้านรางเฆ่ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
210.00 ตารางเมตร  

114,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้า
ศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังใหม่ หมู่ท่ี8 บ้านพุ
ตะเคียนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตารางเมตร  

596,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายชิด คล้ายชุน หมู่ท่ี9 บ้านสันดอนขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  

470,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- √ - 0 กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. จ านวน 1 จุด สายซอยหมูป้ี 
หมู่ท่ี12 บ้านเขาแดนขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,230.00 
ตารางเมตร  

1,977,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - √ 0 กองช่าง 

รวม จ านวน 21 โครงการ 14,378,000   3,779,594  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

มีโครงการที่ ตั้ ง งบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.256 2              
จ านวน 6 โครงการ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ และ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ  
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 14,378,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,779,594.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26.28    

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1)  
 9/ตารางผลการด าเนินงาน.... 
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ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ (อาหารกลางวัน) 

269,500 √ - - 246,500 กองการศึกษา 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

93,500 √ - - 93,500 กองการศึกษา 

3 อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตต าบล
แก้มอ้น ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี6 

3,900,000 √ - - 3,830,900 กองการศึกษา 

4 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1,973,700 √ - - 1,433,242.14 กองการศึกษา 
 และอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. 

 จ านวน 9 แห่ง 
      

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนต าบลแก้มอ้น 

50,000 √ - - 50,000 กองการศึกษา 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

62,150 √ - - 40,680 กองการศึกษา 

7 แข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 20,000 √ - - 17,650 กองการศึกษา 
8 ป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 - - √ 0 กองการศึกษา 
9 ศึกษานอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านแก้มอ้น 
40,000 √ - - 34,425 กองการศึกษา 

10 ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนต าบลแก้มอ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

50,000 - - √ 0 กองการศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการกีฬานักเรยีนภายในต าบล
แก้มอ้น ให้กับโรงเรียนกลุ่มมหาราช7 

100,000 √ - - 100,000 กองการศึกษา 

12 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก 10,000 √ - - (-6,540) 
(งบประมาณ สปสช.) 

กองการศึกษา 

13 การแพทย์ฉุกเฉิน 400,000 √ - - 219,000 ส านักปลดั 
14 จิตอาสาพาเยี่ยมบ้าน 20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

15 
 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
115,000 √ - - 155,060 

(โอนเพิ่ม) 
ส านักปลดั 

16 อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจ าต าบล 9,000 √ - - 8,552.25 
(โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส านักปลดั 

17 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000 √ - - 5,770 ส านักปลดั 
18 จัดซ้ีอทรายอะเบทและน้ ายาก าจัดยุง 150,000 √ - - 148,905 ส านักปลดั 
19 วัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม 30,000 √ - - 23,090 ส านักปลดั 
20 สุขภาพดี ด้วยภาคีเครือข่าย 20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 
21 หนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน 20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 
22 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 30,000 √ - - 15,945 ส านักปลดั 
23 พระราชด าริด้านสาธารณสุข 300,000 - - √ 0 ส านักปลดั 
24 โตไปไม่โกง 30,000 √ - - 8,762.25 ส านักปลดั 
25 นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน 20,000 √ - - 9,845 ส านักปลดั 

10/26… 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

26 ขอรับบริจาคอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ 

20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

27 ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 
 

100,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

28 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต 

100,000 √ - - 76,000 ส านักปลดั 

29 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้ด้อยโอกาส/ 
คนไร้ที่พ่ึง) 

20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

30 สานเส้นสาย สร้างรายได ้ 20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 
31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,725,600 √ - - 10,879,300 

(โอนเพิ่ม) 
ส านักปลดั 

32 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,792,000 √ - - 3,498,400 ส านักปลดั 
33 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
78,000 √ - - 66,000 ส านักปลดั 

34 ส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่  

236,890 √ - - 235,288 ส านักปลดั 

35 
 

เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.แก้มอ้น 180,350 √ - - 174,762 ส านักปลดั 

36 เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 250,000 √ - - 99,000 ส านักปลดั 
 

37 
 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
จ านวน 6 ชุด หมู่ท่ี6,8,11,13,14,15 

600,000 √ - - 600,000 กองการศึกษา 

38 ติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning TV : DLTV) 
เพื่อศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

30,700 √ - - (-30,700) 
(งบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน) 

กองการศึกษา 

รวม จ านวน 38  โครงการ 23,986,390   22,070,576.64  
 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562     
จ านวน 37 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  1  โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 38 โครงการ 

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562  
ด าเนินการแล้ว จ านวน 28  โครงการ  (ไม่ใช้งบประมาณ 2 โครงการ) 
ยังไม่ด าเนินการ จ านวน  10  โครงการ  
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 23,986,390 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,070,576.64 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.01      

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2) 
 
 

11/ตารางผลการด าเนินงาน... 
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ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

200,000 √ - - 46,616 ส านักปลดั 

2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

50,000 √ - - 49,690.25 ส านักปลดั 

3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 

20,000 √ - - 10,245 ส านักปลดั 

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 

120,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

5 กีฬาต้านยาเสพติด 150,000 √ - - 129,317.50 ส านักปลดั 
 

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
กิจกรรมเสียงเล็กๆ จากเด็กท่ีถูกเท 

50,000 √ - - 10,757.25 ส านักปลดั 

7 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

50,000 √ - - 11,675 ส านักปลดั 

8 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์         

50,000 √ - - 12,425 ส านักปลดั 

9 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

100,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

10 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 100,000 
 

√ - - 197,730 
(โอนเพิ่ม) 

ส านักปลดั 

11 อบรมให้ความรู้ประชาชนในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

50,000 √ - - 31,490 ส านักปลดั 

12 จัดท าวารสารประชาสมัพันธ์ เพื่อจัดท า 
ปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

100,000 √ - - 119,547 ส านักปลดั 

13 ประชุมประชาคมหมูบ่้าน/ประชาคมต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

100,000 √ - - 4,450 ส านักปลดั 

รวม จ านวน 13 โครงการ 1,140,000   623,943  
   
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562                  
จ านวน 13 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  -  โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน  13  โครงการ 

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562  
ด าเนินการแล้ว จ านวน  11  โครงการ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ              
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  1,140,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 623,943 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.73 ในการ

เบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3) 
12/ตารางผลการด าเนินงาน... 
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ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 ท้องถิ่นโปร่งใส ห่างไกลคอรร์ัปชั่น 
 

30,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

2 ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชน 

500,000 √ - - 336,101.50 ส านักปลดั 

3 พนักงานดีเด่น 
 

10,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

ส านักปลดั 

4 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรและ
ผู้น าชุมชน 

30,000 √ - - 18,900 ส านักปลดั 

5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

6 ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

200,000 √ - - 200,000 กองคลัง 

7 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

100,000 √ - - 21,100 กองคลัง 

8 อบรมให้ความรู้ด้านการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้กับผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 

50,000 - - √ 0 กองคลัง 

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษา 
 

20,000 - - √ 0 กองการศึกษา 

10 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ใบ 11,000 √ - - 11,000 ส านักปลดั 
11 ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง 10,000 √ - - 6,200 ส านักปลดั 
12 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 16,000 √ - - 16,000 ส านักปลดั 
13 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครือ่ง 5,000 √ - - 5,000 ส านักปลดั 
14 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5 ใบ 27,500 √ - - 27,500 กองคลัง 
15 โต๊ะท างาน จ านวน 2 ชุด 6,420 √ - - 6,420 กองคลัง 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 17,000 √ - - 17,000 กองคลัง 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 
16,000 √ - - 16,000 กองคลัง 

18 เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 1 เครือ่ง 7,500 √ - - 7,500 กองคลัง 
19 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 7,900 √ - - 7,900 กองการศึกษา 
20 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  

จ านวน 1 ตัว 
19,300 √ - - 12,000 กองการศึกษา 

21 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23,000 √ - - 23,000 
(โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส านักปลดั 

22 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่อง 

2,100 √ - - 2,100 
(โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส านักปลดั 

23 เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
หรือซับเมอร์สซเิบิ้ล 

22,000 √ - - 22,000 
(โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง 

รวม จ านวน 23 โครงการ 1,150,720   755,721.50  
 

13/ยุทธศาสตร์ที4่... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562                  

จ านวน 20 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  3  โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน  23  โครงการ 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562  
ด าเนินการแล้ว จ านวน  19  โครงการ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน  4  โครงการ              
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  1,150,720 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 755,721.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.67      

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4) 
 

ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด 
คนในชาติมีความสุข 
- กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดเส้นทาง 

100,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

ส านักปลดั 

2 โครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมในการ
บรรจุอาหาร 
- กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให ้
ลดใช้ถุงพลาสติก 

30,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

ส านักปลดั 

3 คลองสวยน้ าใส 
- ขุดลอกล าห้วยท่าช้าง หมู่ที่3 บา้นแก้มอ้น 
ธันวาคม 2561 

50,000 √ - - (-90,000) 
(งบประมาณอ าเภอจอมบึง) 

อบต.แก้มอ้น 
อ าเภอจอมบึง 

4 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

50,000 - - √ 0  

5 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ 
 

20,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

6 พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
- โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกร  
หมู่ที่14 บ้านห้วยส าโรงในการปลกู 
หญ้าแฝก 

20,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

อบต.แก้มอ้น 
ร่วมกับ 

สถานีพัฒนา
ท่ีดินราชบุรี 

รวม จ านวน 6 โครงการ 270,000   0  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการ   
ที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 6 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 โครงการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ 3 โครงการ) และ (ใช้งบประมาณอ าเภอจอมบึง 1  โครงการ) 
 ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ   
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 270,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ในการเบิกจ่าย

งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5) 
14/ตารางผลการด าเนินงาน... 
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ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การ 
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 ปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 
 

100,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

2 ยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ 
 

10,000 - - √ 0 ส านักปลดั 

3 วันท้องถิ่นไทย 
 

50,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

ส านักปลดั 

4 วันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 √ - - 18,978.40 กองการศึกษา 
5 สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สบืสาน

ประเพณีของดีจอมบึง 
40,000 √ - - 32,050 กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ
โรงเรียนมหาราช7  

90,000 √ - - 90,000 กองการศึกษา 

7 จัดงานวันลอยกระทง 
 

100,000 √ - - 35,800 กองการศึกษา 

8 วันสงกรานต์และวันผูสู้งอาย ุ 100,000 √ - - 100,000 
 

กองการศึกษา 

9 แห่เทียนพรรษา 
 

10,000 √ - - 0 
(ด าเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ) 

กองการศึกษา 

รวม จ านวน 9 โครงการ 520,000   276,828.40  
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งสิ้นจ านวน 9 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 7 โครงการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ) 
 ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ   
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้  520,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  276,828.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.23  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 6) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

- รวมโครงการทีด่ าเนินการแล้วและใช้งบประมาณ    จ านวน 66 โครงการ     
- รวมโครงการที่ด าเนินการแล้วแต่ไม่ใช้งบประมาณ    จ านวน   9  โครงการ   
- รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน   8  โครงการ 
- รวมโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ     จ านวน 27  โครงการ 
- รวมโครงการที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 110 โครงการ ด าเนินการแล้ว 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18 
- รวมงบประมาณทีต่ั้งจ่ายทั้งสิ้น 41,445,110 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 27,506,663.54 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 66.36 
 

15/การติดตามและประเมินผล... 
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การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น ดังนี้   

 
 

 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

 
16/การติดตาม... 

 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

มิติท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

มิติท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

/  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 

/  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา /  
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
11. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น    
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย  
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17/แนวทางการพิจารณา... 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 

    3.5 กลยุทธ์  (5) 
 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 

    3.8 แผนงาน (5) 
 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 

รวมคะแนน 100 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/แนวทางเบื้องต้น... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ    
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ    
แหล่งน้ า) 

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 
4 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

 
 

 19/2(3)... 
 



19 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
 

(3) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0  
 

60 
(10) 

 
10 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 

10 

 
 
 
 
 

20/3.4.... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

(5) 
 
 

4 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 
 

4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 
 

4 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 

4 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 
 

5 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
92 

 
 
 
 
 
 
 

21/4.2... 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ประกอบด้วย  
       2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
       2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
       2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
       2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
       2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
         (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
         (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
         (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
         (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน          
      (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
          แห่งชาติ ฉบับที่12  5 คะแนน  
        (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
        (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
        (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
       (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/แนวทางการพิจารณา... 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 

23/แนวทางเบื้องต้น... 
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  
 

10 
 
 
 
 
 

9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ  
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 
 
 
 
 

6 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ        
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ      
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการ  
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ      
บูรณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความ ชัด เจนของ   
ช่ือโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

5.3 เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ  
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย     
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่ม   
เป้าหมายรอง 

(5) 
 

5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

5.5 เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม       
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
 Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(5) 
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5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
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5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
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5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส 
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  
 

(5) 
 

5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด 
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้ รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

4 

5.12  ผลที่ ค าดว่ าจะ
ไ ด้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้    
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก  
เวลาได้ 
 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 90 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่ 16  เดือน  ธันวาคม  2562 
 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 
ถึง เดือนกันยายน 2562 ซึ่งมีผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 

 เชิงปริมาณ 
การน าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีจ านวนมาก        

แต่งบประมาณ มีจ านวนจ ากัดท าให้ไม่สามารถน าโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาไปด าเนินการได้ทุกโครงการ  
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
จ านวน 205 โครงการ โดยน ามาตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 110 
โครงการ แต่ได้มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 75 โครงการ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 36.58 ของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ในปี พ.ศ.2562 
     

  เชิงคุณภาพ 
  ผลการด าเนินงานเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น
และตรงตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้น าปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอและแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนในเวที
ประชาคมทุกระดับ มาด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 
       (ลงชื่อ)       สิทธิพงษ์ สายสล้าง                      
                                                (นายสิทธิพงษ์ สายสล้าง) 
                                                                    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


