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คํานํา 
   

    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ขอ ๒๙  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได 

 

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตําบลทะเมนชัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รายหกเดือนข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่ง
วารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

    
 
 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
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เร่ือง           หนา 
 
สวนที ่ ๑  บทนาํ              ๑  
 
สวนที ่ ๒  วิสยัทศัน พนัธกิจ ยุทธศาสตรการพฒันา         ๑๐ 
  -  วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน          
 -  พันธกิจ         
 -  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา       
  
สวนที ่ ๓  การตดิตามและประเมนิผลการพฒันา          ๑๓ 
   แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ 
       องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
   แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
   แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
  
ภาคผนวก 
 -  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เรื่อง     

   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   
             ประจําปงบประมาณ   2563  รอบหกเดือน       
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สวนท่ี ๑   
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ี
แตกตางกันมีจุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนํา
แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกัน
อยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงเปนการติดตามผลท่ี
ใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีได
กําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2.  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3.  ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 
  4.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผล
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนา
สํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือ
นําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและ
จะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาส 
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ในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออน
ตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือ
มีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนเพ่ือ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีได
ดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิด
ปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคได  ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
จะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3.  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  5.  เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับ
สํานัก/กองทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน 
โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมี
สวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล 
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และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป    (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 1.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน 
ประกอบดวย  
  1)   สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)   ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3)   ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ี
ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปโดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ 
และหวงเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
   2.  การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
   2.1  การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการ
ท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจาก
การกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผล
การติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ี
ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษา
ดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตใน
การติดตาม 
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  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
งานจาก  ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ 
วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะห
ขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลอง
และปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น 
แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตอง
ติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4   การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ี
กําหนดไว   แตละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ 
คารอยละ คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การ
พรรณนาเปรยีบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย 
ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดย
รายงานตามแบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ
หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรายงานผล
การติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  
และสวนท่ี 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป 
  2.7  การวินิจฉัยส่ังการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความ
เหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
 3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
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ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and 
evaluation tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการ
ติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) 
และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

 

ประกาศผลกา รติ ด ต ามแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห
ประชาชนในตําบล../อปท....ทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับ
แ ต วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1.1  กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลา ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม
ของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   1.2  ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร 
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม
ศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน 
   1.4  ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน 
โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา 
โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา 
   1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผล
ความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปน
ตน 
   1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําให
เกิดผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
วัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปน
ท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล 
และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัด.ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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     2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
   2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรง
ประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2)  การสํารวจ (Survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือ
ทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทํา
การทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิด
แอลฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (จะ
ใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
   3.2  การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได 
การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบ
ในระดับใด โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือ
ก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure 
interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึง
คลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  
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มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   3.4  การสํารวจ (Surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความ
คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการบันทึก
การสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
   3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและ
โครงการมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ 
ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต 
ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1.  ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2.  ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรง
เปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  3.  ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน 
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ 
สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติ
หรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5.  กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/
ฝายตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
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  7.  ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําให
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  
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สวนท่ี  ๒ 
แนวทางการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

    
 

๑.   แผนยุทธศาสตร 
   ๑.๑   วิสยัทศัน  
         “ชุมชนนาอยู 
     มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

         เนนวิถีพอเพียง ”
   ๑.๒   แผนยุทธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั   มีรายละเอียด ดังนี ้

     (๑)  ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
   ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

(2)   ตัวช้ีวัด 
    1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใช
บริการ  
    2.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิม
มากข้ึน 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
    4.  หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
    5.  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข  
   6.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  

 

(3)  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
     ๑.  พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
คมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ           
     2.  ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได 
     3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
     4.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     5.  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
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    (3)  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
    ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      แนวทางท่ี 1  การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานเทา 
              และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก 
      แนวทางท่ี ๒  ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยาย 
              ไฟฟาสาธารณะ 
      แนวทางท่ี 3  พัฒนาแหลงเก็บน้ํา 
      แนวทางท่ี 4  กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
      แนวทางท่ี 5  การใหบริการดานโทรคมนาคม 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
      แนวทางท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย 

แนวทางท่ี 2  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ  
          กลุมอาชีพ 
แนวทางท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
      แนวทางท่ี 1  อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ  
              ทองถ่ินและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
              พระมาหากษัตริย 
       แนวทางท่ี 2  สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม  
              จริยธรรม ใหกับประชาชน 
       แนวทางท่ี 3  สงเสริมกีฬา  นันทนาการ และบูรณาการ การศึกษา 
      แนวทางท่ี 4  สงเสริมสุขภาพและอนามัย 
       แนวทางท่ี 5  สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 
       แนวทางท่ี 6  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา- 
              สาธารณภัย 
 

   ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      แนวทางท่ี 1  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
                      และสิ่งแวดลอม 
      แนวทางท่ี 2  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการ 
                          กําจัดขยะมูลฝอย   
  ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
      แนวทางท่ี 1  สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามี 
                    สวนรวมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.  
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      แนวทางท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด 
                     ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลัก 
                     ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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สวนท่ี  ๓ 

 ผลการวเิคราะหการติดตามและประเมินผล
  

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
ทองถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ครั้งท่ี  1/2563   
เม่ือวันท่ี  14  เมษายน   2563  เปนดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  

20 20 20 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 15 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 65 65 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       10 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยใน

เขตจังหวัด       
10 10 10 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 10 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 5 
 3.5 กลยุทธ        5 5 5 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 5 
 3.8 แผนงาน       5 5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5 

รวมคะแนน  100 100 100 
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           1.2  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
               รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทับหมันในแตละประเด็น   
เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
20 20 100  

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน 
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 15  

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท อ ง ถ่ิ น  ( ด า น
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

2 2 10  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจาํป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สนิคาพืน้เมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 10  

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน น้าํ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุ มประชาคมทอง ถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดํา เนินการ
ป ระ ชุ ม ป ระ ช า คมท อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ใ ช
กระบวนการร วม คิด   ร วมทํ า  ร วม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย 

3 3 15  

รวม 20 19 95  

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
  พบวาขอมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถวน  ท้ังขอมูลดานกายภาพ  ภูมิศาสตร  
ตาง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและ
วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ  และฐานขอมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  
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          1.3   การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 100  
 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทับ
หมันในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 13.33  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับ
ใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 6.67  

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

2 2 13.33  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ 
กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป 
เปนตน 

2 2 13.33  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ่ งที่ เ กิ ด ข้ึน  การประดิษฐที่ มี ผลต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 13.33  

 2.6 ผลการวิ เคราะห ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ

ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวธิีการแกไขปญหา 
การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด รับ  และการ เบิ กจ ายงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ิน
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.67  

2 .9  ผลที่ ไ ด รั บ จ า กกา ร ดํ า เ นิ น ง าน ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เชน ผลที่
ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

1 1  6.67  

รวม 15 15 100   

 
   ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดมีการ
นําเสนอขอมูลตางๆที่เก่ียวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพี่อวางแผนพฒันา
ทองถ่ิน 
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    1.4  ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัยสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจสิ่งแวดลอมของทองถ่ินประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยในเขตจังหวัดสอดคลองและ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ส ภ า พ สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตร
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยตองการ
จะเปนหรือบรรลุ ถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่ เปน
ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

5 5 7.7  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ตองทําตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 5 7.7  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน 
มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 7.7  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ซึ่ ง เ กิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5 5 7.7  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล    
ทะเมนชัยที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 5 7.7  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํไปสูการพัฒนา
ทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12  Thailand4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทบัหมันในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย 

5 5 7.7  

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือ
เปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสู
การจัดทํา โครงการเพื่ อพัฒนาทอง ถ่ินใน
แผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ ป อย า ง ถูกตองและ
ครบถวน 

5 5 7.7  

 รวม 65 65 100  

 

   สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ  20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
ทองถิ่น 

2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ครั้งท่ี 1/2563      
เม่ือวันท่ี  14  เมษายน  2563  เปนดังนี้ 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน        

เชิงปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน      
  เชิงคุณภาพ  

10 10 10 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 60 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4 4 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4 4 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีาร
งบประมาณ  

5 5 5 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 5 

รวมคะแนน  100 98 98 
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     2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
          รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในแตละประเด็นเปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10 9 90 มีการวิเคราะห SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90  

 
     2.3   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไว เท าไหร  จํานวนที่ ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency)  ของการพัฒนาทอง ถ่ินตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

2.2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดํา เนินการใน  เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40  

รวม 10 90 90  



ห น า  | 23 
 

 
       2.4  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัด
วาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการ
ของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วั ต ถุ ป ร ะส ง ค ห รื อ ไ ม  ซึ่ ง เ ป น ไ ปต า ม ห ลั ก
ประสิทธิ ผล  (Effectiveness)  ผลการป ฏิบั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Iimpact) 
โครงการที่ดําเนนิการในเชงิคุณภาพ 
(Qqualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90  
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 2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง 
ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตาํบลทับหมันในมิตติาง ๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ(Integration) กับองคการ
บริหารสวนตาํบลทับหมันที่มีพืน้ที่ติดตอกัน 

10 
5 

10 
5 

100 
50 

 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง  ๆ
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน       (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40  

รวม 10 9 90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | 25 
 

 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 60 100  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มี วัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตองสภาพที่
อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวน
เทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่
ไหน  เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมาย
มี ห ล า ย ก ลุ ม  ใ ห บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว า ใ ค ร คื อ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 5 8.33  

 5 .4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า มส อดคล อ ง กั บ แผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการสอดคลองกับ (1) 
ความมั่นคง (2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน  

5 4 6.67  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 

 

5.5 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจงัใน 5 ปท่ีตอยอด
ไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมภิาคและความเปนเมอืง (5) การสราง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบรหิารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิ ท ย า ก า ร  ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค  น วั ต ก ร ร ม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5 4 6.67  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
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 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเ ช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐเปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการ
ท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ี
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
นํ้า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา
กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 8.33  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.11 มีการ กําหนดตั วชี้ วั ด  (KPI)  และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได 
(measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได รับ  (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ได รับเปนสิ่งที่ เ กิดข้ึนไดจริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เ กิด ข้ึนจะตอง เท า กับวัต ถุประสงคหรือ
ม า ก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไป
ได แ ละมี ค ว า ม เ ฉพาะ เ จ า ะจ ง  ในกา ร
ดํ า เนิ น งานตามโครงการ  (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุ
สิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได 
(4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปน
จริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ     
มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา   

แบบท่ี  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร 
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3.  แผนงานท่ีดําเนินการ   (วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม  2563) 
 3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดําเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดําเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดําเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1 โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 พ.ศ. 2561-2565  

ขอ 4 หนา 161 
 5,000 0 0 0 

2 โครงการกอสรางท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561-2565  ขอ 7  

หนา 161 เปล่ียนแปลง 1 
 5,300,000 0 0 0 

3        
   รวม (0) 5,305,000 0 0 0 

 
 
 
 
 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

(4) 𝑥𝑥 100
(3) = (6) 

    สูตร (6) 
{(3) −  (4)} =. . . 𝑥𝑥 100

(3) = (5) 

    สูตร (5) 
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3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 120 ขอ 2 
 50,000 0 0 0 

  รวม (0) 50,000 0 0 0 
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3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดําเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดําเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดําเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 122 ขอ 1 
 40,000 17,245 56.89 43.11 

2 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 125 ขอ 8 
 475,300 243,540 48.76 51.24 

3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง
มวง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 124 ขอ 6 
 164,900 87,300 47.06 52.94 

4 เงินสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 124 ขอ 7 
 67,800 0 100.00 0.00 

5 คาอาหารเสริม (นม) แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 123 ขอ 5 
 1,105,700 231,596.26 79.05 20.95 

6 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไทร แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 125 ขอ 9 
 378,000 184,780 51.12 48.88 
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3.3  แผนงานการศึษา (ตอ) 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดําเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดําเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดําเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

7 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองบัว แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 125 ขอ 10 
 416,000 208,000 50.00 50.00 

8 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวง แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 126 ขอ 11 
 796,000 393,000 50.63 49.37 

9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบริหาร
ชนบท 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 126 ขอ 12 
 336,000 174,000 48.21 51.79 

        

   รวม  (8) 5,327,700 2,314,461 56.56 43.44 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ  ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (ขับเคลื่อน) 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 128 ขอ 4 
 50,000 0 0 0 

2 โครงการอบรมใหความรูการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 130 ขอ 7 
 40,000 0 0 0 

3 โครงการอบรมใหความรูมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเตานม 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 140 ขอ 39 
 40,000 0 0 0 

4 โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 141 ขอ 40 
 40,000 0 0 0 

5 โครงการบานสะอาด อนามัยดีชีวิตสมบูรณ แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 141 ขอ 41 
 40,000 0 0 0 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

6 โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services –EMS) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 129 ขอ 6 
 96,000 19,900 79.27 20.73 

7 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แกประชาชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 141 ขอ 42 
 40,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 127 ขอ 3 
 330,000 99,251 69.92 30.08 

9 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา (สํารวจขอมลูจํานวนสตัวและข้ึนทะเบียน) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 128 ขอ 5 
 10,000 0 100.00 0.00 

10 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก 
โรคเอดสและโรคอุบัติใหม 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

แกไข ครั้งที่ 3 
 

45,968 
(+เงินอุดหนุน) 

33,207 27.76 72.24 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

111 โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 158 ขอ 1 
 20,000 16,875 27.76 72.24 

 
รวม (4) 521,968 152,358 70.81 29.19 
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3.5   แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 อุดหนุนโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 142 ขอ 2 
 10,000 0 0 0 

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการก่ิงกาชาด
อําเภอลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 142 ขอ 2 
 40,000 0 0 0 

   รวม (0) 50,000 0 0 0 
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 3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 
โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด รูทันเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากปญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 149 ขอ 16 
 25,000 0 100.00 0.00 

2 
โครงการ “สวนสมุนไพร” เพ่ือการอนุรักษภูมิ
ปญหาทองถ่ินและสืบสารมรดกจากรุนสูรุน 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 150 ขอ 19 
 50,000 0 100.00 0.00 

3 
โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP 
ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจํา
ตําบล 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 153 ขอ 23 
 30,000 9,375 68.75 31.25 

4 
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพ่ือปองกันและยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 147 ขอ 12 
 30,000 0 100.00 0.00 

5 

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
ใชเปน (สถานท่ีกลาง)อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 146 ขอ 22 
 25,000 0 100.00 0.00 
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 3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6 โครงการปกปองสถาบันของชาติ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 166 ขอ 3 

 5,000 0 100.00 0.00 

7 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการทบทวน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 165 ขอ 2 
 20,000 750 96.25 3.75 

8 โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมาย 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 166 ขอ 5 

 5,000 0 100.00 0.00 

        

 รวม (2) 190,000 10,125 94.67 5.33 
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3.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลาย
มาศ 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนา 156 ขอ 7 
 10,000 10,000 0.00 100.00 

2 โครงการถวายเทียนพรรษา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 154 ขอ 2 

 2,000 0 100.00 0.00 

3 
โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัย
เกมส" 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนา 156 ขอ 6 
 200,000 55,500 72.25 27.75 

4 โครงการประเพณีวันสงกรานต 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 155 ขอ 3 

 2,000 0 100.00 0.00 

5 
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธ
บุตร) 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนา 155 ขอ 4 
 100,000 59,150 40.85 59.15 

   รวม  (3) 314,000 124,650 60.30 39.70 
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3.7  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนา 61 ขอ 1 
 200,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก
จากท่ีสวนนายวิชัย  แสนรมัย  ถึงท่ีนานาย
ไพบูลย รัตนชีวพงษ  หมูท่ี 11 บานหนองน้ํา
ขุน 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
แกไข 2 หนา 2 ขอ 1 

 300,000 0 100.00 0.00 

3 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา (ฝา
ตะแกรงเหล็ก) จากบริเวณบานนายสุระ   
บัวเรือง  ถึงบานนางสาวจันทพร  แกวกลา  
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
แกไข 2 หนา 2 ขอ 2 

 286,000 285,000 100.00 0.00 

   รวม  (0) 786,000 0 100.00 0.00 
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 3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลลติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิม จากบานนางเซียม   
รัตนชีวพงศ  ถึง  บานนายทองดํา  แกวกลา  
หมู 4 บานหนองมวง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข หนา 3 ขอ 1 

 494,000 492,000 0.40 99.60 

2 โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลลติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิม จากถนนลาดยางทางหลวง
ชนบทบริเวณซุมประตูหมูบานถึงบาน 
นายสมพร คุชิตา หมู 6 บานบริหารชนบท 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข หนา 3 ขอ 2 

 491,000 285,000 41.96 58.04 

3 โครงการถนนดินยกระดับบดอัดพรอมลงหิน
คลุกเกรดปรับแตง บริเวณบานนายบุญปลูก 
พยัคฆกุล ถึงบริเวณเขตรางรถไฟ  หมู 9 บาน
หนองบัว 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข หนา 4 ขอ 3 

 315,000 313,000 0.63 99.37 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ท่ีนานางสาวมนัสนัน  เคียนรัมย ถึงเชื่อม
ถนนลาดยางทางหลวงสาย บร.3047 หมู 10 
บานหนองมวงนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข หนา 4 ขอ 4 

 497,000 0 100.00 0.00 
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  3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดําเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดําเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดําเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายสุนันท แซกรัมย ถึง บานนาง
สงกา  แซมรัมย หมูท่ี 12 บานบุตาริด 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข2 หนา 5 ขอ 5 

 223,000 221,000 0.90 99.10 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึงบานนายบุญชวย  
แซกรัมย  หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข 2 หนา5 ขอ6 

 197,000 194,046 1.50 98.50 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ท่ีสวนนายสวน  รอบรู  ถึงท่ีนานายบัวไข  แสง
รัมย  หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข 2 หนา6 ขอ 7 

 400,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ท่ีสวนนางสาวบุญเรือง แซซึง ถึงท่ีสวนนางบัว
ไข  แสงรัมย หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 106 ขอ 69 

 498,000 0 100.00 0.00 

 
รวม  (0) 3,115,000 1,505,046 51.68 48.32 
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3.9  แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดําเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดําเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดําเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ (สระหนองไทร) 
หมูท่ี 8 บานหนองไทร 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข 2 หนา 7 ขอ 1 

 443,000 0 100.00 0.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 โครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน” 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 159 ขอ 3 

 20,000 0 100.00 0.00 

  รวม  (0) 463,000 0 100.00 0.00 
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3.10  แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ โครงการ 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
รอยละ 

ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดําเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดําเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดําเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 157  ขอ 3 

 7,074,400 2,898,800 59.02 40.98 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 157  ขอ 1 

 3,460,000 1,031,200 70.20 29.80 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 157  ขอ 2 

 90,000 15,000 83.33 16.67 

 

รวม (3) 10,624,400 3,945,000 62.87 37.13 

รวมท้ังส้ิน (20) 26,747,068 6,546,594 68.80 31.20 
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4.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (วันท่ี 1 ตุลาคม  2562  –  31 มีนาคม 2563) 
      

ลําดับ ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 
(1) 

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ
(2) 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

(3) 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
31 7 7.45 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 0 0.00 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 47 18 19.15 

4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 1 1.06 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

10 1 1.06 

รวม 94 27 28.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)𝑋𝑋 100
จํานวนโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาทองถิ่น

= (3) 

           สูตร  
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๕.  รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ   ๒๕๖๓ 
(ตัง้แตวนัที ่๑ ตลุาคม  ๒๕๖๒  -  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๓) 

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชัย   อาํเภอลาํปลายมาศ   จ.บรุรีมัย 
 

ยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาทองถิ่น อนุมัติตามขอบัญญัติ เบิกจาย 100% 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 31 9,941,000 12 4,144,000 7 2,285,046 7 2,285,046 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 100,000 2 40000 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 47 19,425,900 34 15,388,048 18 5,778,144.26 18 5,778,144.26 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 50,000 2 25,000 1 17,307 1 17,307 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

10 5,590,000 5 5,330,000 1 750 1 750 

รวม 94 35,106,900 56 24,927,048 27 8,081,247 27 8,081,247 

 

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2562 –  31 มีนาคม  2563 
    โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน       94 
   อนุมัติงบประมาณ            56          
    ดําเนินการเบิกจายจริง           27 
 

               รอยละของโครงการท่ีไดดําเนินการท้ังหมด      28.72 % 

27𝑥𝑥 100
94

= 28.72 

โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินนอก
งบประมาณท่ีมีการเบิกจายจริง 
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๖.  สรปุการเบกิจายงบประมาณ ประจาํปบประมาณ   ๒๕๖๓ 
(ระหวางวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๒  -  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชัย   อาํเภอลาํปลายมาศ   จ.บรุรีมัย  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบจากขอบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

หมายเหตุ 
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2,285,046 3,701,000 0 5,986,046  

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 0 0  

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 5,778,144.26 0 0 5,778,144.26  

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และส่ิงแวดลอม 

17,307 
0 0 

17,307 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 750 0 0 750  

รวม 8,081,247 3,701,000 0 11,782,247  
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7.  สรุปโครงการท้ังหมด 

ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ รอยละท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา (ฝาตะแกรงเหล็ก) จากบริเวณบานนายสุระ  บัวเรือง  
ถึงบานนางสาวจันทพร  แกวกลา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน 

286,000 285,000 100.00 0.00 

2 โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลลติกทับถนนคอนกรีตเดิม จากบานนางเซียม  รัตนชีวพงศ  
ถึง  บานนายทองดํา  แกวกลา  หมู 4 บานหนองมวง 

494,000 492,000 0.40 99.60 

3 โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลลติกทับถนนคอนกรีตเดิม จากถนนลาดยางทางหลวง
ชนบทบริเวณซุมประตูหมูบานถึงบานนายสมพร  คุชิตา หมู 6 บานบริหารชนบท 

491,000 285,000 41.96 58.04 

4 โครงการถนนดินยกระดับบดอัดพรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตง บริเวณบานนายบุญปลูก 
พยัคฆกุล ถึงบริเวณเขตรางรถไฟ  หมู 9 บานหนองบัว 

315,000 313,000 0.63 99.37 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนายสุนันท แซกรัมย ถึง บานนางสงกา  
แซมรัมย หมูท่ี 12 บานบุตาริด 

223,000 221,000 0.90 99.10 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึงบานนายบุญชวย  
แซกรัมย  หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต 

197,000 194,046 1.50 98.50 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ รอยละท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 40,000 17,245 56.89 43.11 

8 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง 475,300 243,540 48.76 51.24 

9 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดอัมพวันหนองมวง 

164,900 87,300 47.06 52.94 

10 คาอาหารเสริม (นม) 1,105,700 231,596.26 79.05 20.95 

11 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไทร 378,000 184,780 51.12 48.88 

12 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองบัว 416,000 208,000 50.00 50.00 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวง 796,000 393,000 50.63 49.37 

14 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบริหารชนบท 336,000 174,000 48.21 51.79 

15 โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medical Services –EMS) 96,000 19,900 79.27 20.73 

16 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 330,000 99,251 69.92 30.08 

17 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก โรคเอดสและโรคอุบัติใหม 45,968 
(+เงินอุดหนุน) 

33,207 27.76 72.24 

18 โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจําตําบล 30,000 9,375 68.75 31.25 

19 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ 10,000 10,000 0.00 100.00 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ รอยละท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

20 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส" 200,000 55,500 72.25 27.75 

21 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) 100,000 59,150 40.85 59.15 

      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

22 โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ 20,000 16,875 27.76 72.24 

23 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,074,400 2,898,800 59.02 40.98 

24 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,460,000 1,031,200 70.20 29.80 

25 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 15,000 83.33 16.67 

      
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

26 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตําบลในการทบทวน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000 750 96.25 3.75 

      

รวม (26) 17,194,268 7,578,515 68.80 31.20 
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