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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม       และ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       มี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลโคกกลาง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลางทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลโคกกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม ่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดก้ าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได ้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ด าเนินการอยู ่ โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม            
การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการ
ส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้
ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒ เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
๒.๓ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔ เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการทีจ่ะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๒.๕ เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๒.๖ เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 



 

 

๒.๗ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘ เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๒.๙ เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑ .  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ขั้นตอนที่ ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น         
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/       
ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาและได้รับอนุมัติงบประมาณ  
ปีงบประมาณ  ๒๕61  พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕. ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑ ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล       
โคกกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  1  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง

 แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

แบบที่  3  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง           

 (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)   
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60 )  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕61 ) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕61 )  
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(๔)  ไตรมาสที่  ๔   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61 ) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แบบที่  1  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง

  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 แบบที่  3  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

             ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

6.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
6.๑ ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
6.๒ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.๓ ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย     
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน       
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นต้น 

6.๔ ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

6.๕ ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6.๖ ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.๗ ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ       
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือ ไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      
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6.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

6.๙ การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

7.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 1. นายหลั่ง   พิมพาชาติ   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6  ประธานกรรมการ 
 2. นายบัว   ยัดไธสง   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16    กรรมการ 
 3. นายเด่น   บุญไธสง   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8    กรรมการ 
 4. นายไพรัตน์   ละเอียด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9    กรรมการ 

5. นายจรูญ   ดวงแก้ว   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 12   กรรมการ 
6. นายวินัย   จันทร์ทะเมนชัย  ผู้แทนหน่วยงาน  ผอ.ร.ร. บ้านโคกกลางอนุสรณ์ กรรมการ 
7. นายมงคล   แวงวรรณ   ผู้แทนหน่วยงาน  ผอ.ร.ร. บ้านปัญจคาม  กรรมการ 
8. นายบุญมี   อั้นไธสง   ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 8    กรรมการ 
9. นายนิล   ปักษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 10    กรรมการ 
10. นางสมปอง   เผือกพันธ์  ผอ.กองคลัง     กรรมการ 
11. นางสาวปรมาพร  ฐานิตคุณากุล หัวหน้าส านักปลัด            กรรมการ/เลขานุการ 
12. นายบุญส่ง  ค าเอ่ียมดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อ        

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ             
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์  
 ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจมั่นคง  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

พันธกิจ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 

เป้าประสงค์ 
 1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. ยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
 4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างยั่งยืน 
 6. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายและเป็น
กรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและการบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมแบบองค์รวม 
   แนวทางท่ี 2  สร้างค่านิยม  จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก                   
                                             และเยาวชน  และประชาชน 
   แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  เพื่อยกระดับ 
                                             คุณภาพชีวิต  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
   แนวทางท่ี 4  สร้างความมั่นคงในอาชีพ  และรายได้ 
   แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
    
 
 



 

 

แนวทางท่ี 6  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
                                             พลานามัยที่สมบูรณ ์

แนวทางท่ี 7  ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                             สิ่งแวดล้อม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
   แนวทางท่ี 2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ 
                                             ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
   แนวทางท่ี 1  พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่ม 
                                             มูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 

แนวทางท่ี 2  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ  
                ครัวเรือนและชุมชน 
แนวทางท่ี 3  พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม   อุปโภค – บริโภค 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   แนวทางท่ี 1  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย  เพื่อความ 
                                             สมานฉันท์ของคนในชาติ 
   แนวทางท่ี 3  ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
   แนวทางท่ี 4  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น 
   แนวทางท่ี 5  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  และโครงสร้าง 
                                             ระบบผังเมือง  เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน  ทั่วถึง 
                                             และเป็นธรรม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   แนวทางท่ี 1  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่   
                                             ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี 2  แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
   แนวทางท่ี 3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได ้
 
2. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600  ลงวันที่          
๒9  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทาง       



 

 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์         
และโครงการ  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือรวบรวม
รายงานผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้  
 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน 
       สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

 
 
 
 



 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ   
      สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมู ล พ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓)  ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง  การประศุสั ตว์  การบริ การ  การท่อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 0 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 
2 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) 0 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 (๒) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) 1 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) 0 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(๒) 2 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒) 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น ไปปฏิบั ติ ใน เชิ งปริ ม าณ และการประ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) 1 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) 1 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓ . ๓  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 
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สอดคล้องและ เชื่ อ ง โยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

วิสัยทัศน์ วึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 3 

 

 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แต่ ล ะป ร ะ เ ด็ น กล
ยุทธ์ 
๓ . ๗  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 
๓ . ๑ ๐  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(๕) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 3 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 3 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุดกลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบที่ 3  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  3  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ          
      สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ .  ก า ร ส รุ ป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปก คร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการ พัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔ .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ิน
ที่ติดต่อกัน 
๒) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 10 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
๕ . ๒  ก า ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
๕ . ๓  เ ปู า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๔ โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
๕ . ๕  เ ปู า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ๕.๖ 
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

 (๕) 5 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึง โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ย แล ะ พัฒนาแล้ ว ต่ อ ยอดคว าม ได้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ (๕) 3 

(5) 3 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕ . ๗  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
๕ .๙  งบประมาณมี
ความสอดคล้ อ งกั บ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

โครงการ พัฒนาท้องถิ่ นมีความสอดคล้องกับห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 5 

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

(5) 4 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่ าหรือไม่ต่ ากว่ าร้อยละห้าของการน าไปตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก า หนดร้ อ ยล ะ  ก า รก า หนด อัน เ กิ ด จ ากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4 

 

 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89 

 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ 
การท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เปูาหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้  ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ 
e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้  (ภาคผนวกท้ายเล่ม) 
  

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


 

 

ส่วนท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 ปีงบประมาณ  2561  (ณ วันที ่ 30  มีนาคม  2561) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (2561 – 2564) 
1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (2561 – 2564)  
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

141 46,266,000 130 44,533,000 130 46,573,000 130 48,623,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

22 2,210,000 23 3,810,000 20 1,160,000 20 1,160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
ครบวงจร 

63 212,899,000 47 358,736,000 40 52,757,500 38 20,834,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

131 170,751,606 112 109,127,700 106 77,412,775 87 83,913,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร 

31 8,565,000 24 5,275,000 24 4,575,000 23 4,075,000 

รวมท้ังสิ้น 388 440,691,606 336 521,481,700 320 182,478,275 298 158,605,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1    
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ
(บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติ) 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 141 54 38.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 22 4 18.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 63 4   6.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 131 33 25.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 31 6 19.40 

รวม 388 101 26.00 
 

3. จ านวนโครงการที่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณและจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว 
(ข้อมูล ณ วันที่  30  มีนาคม  2561) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

 

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 14 25.90 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการท่องเที่ยว 4 2 50.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 4 0   0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 33 12 36.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 6 2 33.30 

รวม 101 30 29.70 
 

สรุปผล 
          1. ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จ านวน 388  
โครงการ  ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  101  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  26.00 
          2. ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 101  
โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  30  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.70 



 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ  2561  (ณ วันที่  30  มีนาคม  2561) 
แบบ ผ 01  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 0 100,000  

2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 341,600 152,500 189,100  

3 โครงการจดัซื้อวัสดุการศึกษา 103,700 103,700 0  

4 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูป้กครอง 5,000 0 5,000  

5 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 5,000 0 5,000  

6 โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000 0 5,000  

7 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ 10,000 0 10,000  

8 โครงการวันลอยกระทง 5,000 0 5,000  

9 โครงการบณัฑิตน้อย 10,000 0 10,000  

10 ค่าพาหนะน าเด็กไปสถานพยาบาล 5,000 0 5,000  

11 โครงการจดังานวันส าคญัทางศาสนาและวันส าคัญ
อื่น ๆ 

5,000 0 5,000  

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาครู 8,000 0 8,000  

13 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

100,000 0 100,000  

14 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 909,606 125,717.48 783,888.52  

15 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,636,000 842,680 793,320  

รวม  15  โครงการ 3,248,906 1,224,597.48 2,024,308.52  

  
 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 300,000 114,000 186,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

60,000 0 60,000  

18 โครงการ คลองสวย น้ าใส 30,000 0 30,000  

19 โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ
สวยช่วยสังคม) 

30,000 0 30,000  

20 โครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้การปูองกันภัยจาก
การใช้ผลิตภัณฑ ์

20,000 0 20,000  

21 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสตัว์ 6,000 5,360 640  

รวม  6  โครงการ 446,000 119,360 326,640  

 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

22 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองปูองกันท่ีดิน
สาธารณะ 

50,000 3,060 46,940  

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.กอง
การศึกษา) 

77,000 0 77,000  

24 โครงการก่อสร้างปูายติดประกาศและประชาสัมพันธ์
(กองการศึกษา) 

63,000 0 63,000  

25 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกกลาง (กองการศึกษา) 

67,000 0 67,000  

26 โครงการก่อสร้างปูายสวนปุาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 
8 บ้านหนองโดนน้อย ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ 
จ.บุรีรมัย ์

31,000 0 31,000  

รวม  5  โครงการ 288,000 3,060 284,940  

 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

27 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเช้ือ HIV และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 80,380 19,620  

28 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผูสู้งอายุ สตรี เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 0 50,000  

29 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุต าบลโคก
กลาง 

100,000 0 100,000  

30 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแล 30,000 0 30,000  

 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

31 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 20,000 0 20,000  

32 โครงการจดักิจกรรมสานสมัพันธ์รกัในครอบครัว 50,000 0 50,000  

33 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรูภู้มิปัญญา 20,000 0 20,000  

34 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนประชาชนท่ัวไป 

20,000 0 20,000  

35 โครงการฝึกอบรม แมม่ือใหม ่ 10,000 0 10,000  

36 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยรุ่น 

15,000 0 15,000  

37 โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกนัโรคเอดส ์ 15,000 0 15,000  

38 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

15,000 0 15,000  

รวม  12  โครงการ 445,000 80,380 364,620  

 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

39 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ "โคกกลางคัพ" 150,000 147,370 2,630  

40 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันนอกสถานท่ี 50,000 0 50,000  

41 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
ย่า 

20,000 0 20,000  

42 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 41,550 8,450  

43 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลโคกกลาง 

50,000 0 50,000  

44 โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 50,000 0 50,000  

รวม  6  โครงการ 370,000 188,920 181,080  

 
 แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

45 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ 30,000 0 30,000  

รวม  1  โครงการ 30,000 0 30,000  

 
 
 
 
 



 

 

 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

46 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,914,800 5,829,900 6,084,900  

47 เบี้ยยังชีพคนพิการ 8,726,400 3,196,800 5,529,600  

48 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 90,000 30,000 60,000  

49 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโคกกลาง 150,000 150,000 0  

50 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 0 100,000  

51 สมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน 600,000 0 600,000  

รวม  6  โครงการ 21,581,200 9,206,700 12,374,500  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  ทั้งสิ้น  51  โครงการ 26,409,106 10,823,017 15,586,089  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

52 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 20,000 19,600 400  

53 โครงการจดังานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่
เทียนพรรษา 

40,000 0 40,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  ทั้งสิ้น  2  โครงการ 60,000 19,600 40,400  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

54 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร 80,000 0 80,000  

55 โครงการฝึกอบรมการท าปุยหมักเพื่อการเกษตร 30,000 0 30,000  

56 โครงการฝึกอบรมการจัดการฟารม์โค 20,000 0 20,000  

57 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการผสมเทียมโค 20,000 0 20,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  ทั้งสิ้น  4  โครงการ 150,000 0 150,000  

 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

58 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 20,000 1,000 19,000  

59 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 350,000 0 350,000  

60 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นและประชาคม
ระดับต าบล 

30,000 0 30,000  

61 โครงการสมานฉันทและเทิดทูนสถาบัน 30,000 0 30,000  

62 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

32,800 0 32,800  

รวม  5  โครงการ 462,800 1,000 461,800  

 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

63 โครงการรณรงคข์ับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาล 40,000 12,150 27,850  

64 โครงการฝึกอบรมปูองกันเด็กจมน้ า 30,000 23,060 6,940  

รวม  2  โครงการ 70,000 35,210 34,790  

 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

65 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ  
จ.บุรีรมัย ์

1,094,000 726,800 367,200  

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

200,000 184,913.38 15,086.62  

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านข้ีตุ่น หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ขี้ตุ่น ต.โคกกลาง อ.ล า
ปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

400,000 398,000 2,000  

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านส าโรง ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

200,000 0 200,000  

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านหนองฟักทอง ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 0 200,000  

 
 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านดอนลอย ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

200,000 0 200,000  

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านโกรกประดู ่ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 199,000 1,000  

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย์ 

200,000 0 200,000  

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
บ้านหนองโดนน้อย ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 189,000 11,000  

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
บ้านหนองขวาง ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 0 200,000  

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านหนองพลวง ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 0 200,000  

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
บ้านเก่า ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรมัย์ 

200,000 0 200,000  

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านโคกกลางน้อย ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 197,187.08 2,812.92  

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านกวางงอยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

200,000 0 200,000  

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านไทรงาม ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรัมย ์

110,000 109,000 1,000  

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. หมู่ที่ 15  
บ้านไทรงาม ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรัมย ์

90,000 0 90,000  

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
บ้านร่มเย็น 

200,000 199,000 1,000  

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนา ต.โคกกลาง         
อ.ล าปลายมาศ  จ.บรุีรัมย์ – หมู่ที ่8  บ้านโคกซาด 
ต.ผไทรินทร์ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

1,410,000 0 1,410,000  

83 โครงการขยายเขตประปาระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทอง ต.โคกกลาง  
อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์

46,900 0 46,900  

 
 
 
 
 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

84 โครงการซ่อมสร่างผิว Asphaltic Concrete (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้าน
หนองฟักทอง – บ้านโกรกประดู่ ต.โคกกลาง อ.ล า
ปลายมาศ จ.บุรรีัมย ์

1,749,000 0 1,749,000  

รวม  20  โครงการ 7,499,900 2,202,900 5,297,000  

 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

85 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 26,000 0 26,000  

86 โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพตดิ 20,000 0 20,000  

87 โครงการจดัท าแผนแม่บทชุมชน 20,000 0 20,000  

รวม  3  โครงการ 66,000 0 66,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  ทั้งสิ้น  30  โครงการ 8,098,700 2,239,110 5,859,590  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

88 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน 473,000 443,962 29,038  

89 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

50,000 0 50,000  

90 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 25,000 25,000  

91 โครงการประชาสมัพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

20,000 0 20,000  

รวม  4  โครงการ 593,000 468,962 124,038  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

92 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (กองช่าง) 294,000 0 294,000  

93 โครงการปรับปรุงอาคารเกษตรกรรม (กองช่าง) 361,000 0 361,000  

รวม  2  โครงการ 655,000 0 655,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  ทั้งสิ้น  6  โครงการ 1,248,000 468,962 779,038  

รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 93 โครงการ 35,965,806 13,550,689 22,415,117  

 
แบบ ผ 02  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

94 อุดหนุนการจัดงานของดลี าปลายมาศ 10,000 10,000 0  

95 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดบรุีรัมย์ 10,000 0 10,000  

96 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอล าปลายมาศ 10,000 0 10,000  

รวม  3  โครงการ 30,000 10,000 20,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

97 อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 0  

98 อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปฺะ) 

5,000 0 5,000  

รวม  2  โครงการ 15,000 10,000 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

99 อุดหนุนโครงการการจดังานวันรัฐพิธี 10,000 0 10,000  

100 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ 10,000 10,000 0  

101 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง 20,000 0 20,000  

รวม  3  โครงการ 40,000 10,000 30,000  

รวมอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  8  โครงการ 

85,000 30,000 55,000  

 
แบบ ผ 08  บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก จ านวน 2 ตู ้
ๆ ละ 7,900 บาท 

15,800 15,800 0 ส านักปลดั 

2 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

12,000 11,500 500 ส านักปลดั 

3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000 16,000 0 ส านักปลดั 

4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟฟูา 
จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 
2,800 บาท 

22,400 22,400 0 ส านักปลดั 

5 ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องท าลายเอกสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 

32,000 0 32,000 กองคลัง 

6 ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก จ านวน 2 ตู้ ๆ 
ละ 5,500 บาท 

11,000 11,000 0 กองคลัง 

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จ านวน 2 ตู้ ๆ 
ละ 5,490 บาท 

10,980 9,000 1,980 กองคลัง 

8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 
1 จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 0 กองคลัง 

9 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

12,000 12,000 0 กองคลัง 

 
 
 
 



 

 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

10 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 0  

 
 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

11 ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก จ านวน 2 ตู้ ๆ 
ละ 5,500 บาท 

11,000 11,000 0  

12 ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง 

14,000 0 14,000  

13 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 

8,600 8,600 0  

 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
หมายเหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

14 ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
59,000 บาท 

118,000 90,000 28,000  

15 ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง 

14,000 0 14,000  

16 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000 16,000 0  

17 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 

8,600 8,600 0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ  

18 ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง  

21,000 0 21,000  

19 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000 0 16,000  

รวม 385,680 258,200 127,480  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี  4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

  ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
การรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


