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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง  ได้จัดท า “แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ” ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี ๓ )  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบบการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งช้ีว่า
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด  เพื่อจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
ขยายขอบเขตการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
 
 
 
 
 

        ส านักปลัด 
                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 
ส่วนที่ ๑         หน้า 
          ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล                                             ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๑ – ๒ 
 ขั้นตอนการจัดท าแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒ – ๖ 
 ประโยชน์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๖ – ๗ 
 
ส่วนที่ ๒ 
 แบบท่ี ๑  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                            ๗ – ๑๐     
 แบบท่ี ๒  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ                                  ๑๑ – ๒๐ 
            
ส่วนที่ ๓ 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                                               ๒๑ – ๓๓ 
  

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                      ๓๓ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 



 
                                                   ส่วนที่ ๑  บทน า 
                                                           ------- 
 
๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พฒันาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูงจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าโคกสูงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าโคกสูง  

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิง
ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพฒันาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยนื เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ

-๑- 



การพัฒนาท้องนัน้ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไมไ่ด้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงกา ร การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 
  ๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 
  ๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลค าโคก
สูงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาาคมของทุกปี (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
  ๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

-๒- 



  ๒. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึง่ ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓  
  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรอืผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให ้  

-๓- 



ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี
เป็นจริงต่อไป  
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในต าบล../อปท. ...
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  ๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุก
ครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน และภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่สามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  ๒.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

-๕- 



    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  ๓.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น  โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรตีองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นใช้
การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant องค์กร
ปกครอง observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลค าโคกสูง/องค์การบริหารส่วนต าบล   
ค าโคกสูงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

-๖- 



  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ี
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าโคกสูง สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าโคกสูง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลค าโคกสูง/องค์การบริหารส่วนต าบล    
ค าโคกสูง 
 

๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ )  ข้อ ๑๓  ก าหนดใหก้ารประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) 
                     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ( แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ )  
                     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 

-๗- 



   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ คะแนน 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
   ๓.๕ กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   ๓.๘ แผนงาน ๕ คะแนน 
   ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ( ๘๐ คะแนน ) 

แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี                                          
( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง  

ประเด็นการพิจารณา        คะแนน คะแนนท่ีได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕  

๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  

๓.๑ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ๑๐ )  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ( ๑๐ )  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ( ๑๐ )  

๓.๔ วิสัยทัศน์ ( ๕ )  

๓.๕ กลยุทธ์ ( ๕ )  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ( ๕ )  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( ๕ )  

๓.๘ แผนงาน ( ๕ )  

-๘- 



๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ( ๕ )  
 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  ( ๕ )  

  รวมคะแนน ๑๐๐  

 

๑) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนนสูงสุด...... คะแนน คิดเป็นร้อยละ..... ของคะแนน
ในประเด็น ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน และคิดเป็นร้อยละ..........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลพื้นฐานมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
๒) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด..........คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของ
คะแนนในประเด็น การวิเคราะห์เศรษฐกิจ และคิดเป็นร้อยละ............ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลรายได้ครัวเรือนยังไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนัก 
 
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
       รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 

๒๐    

 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

๓    

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

๒    

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

๒    

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

๒ 
 
 
 
 

   

-
@Q- 
-๙- 



๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

๒    

๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

๒    

 ๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒    

 ๑.๘ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

๒    

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการรว่มคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 

๓    

รวม ๒๐    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 
            ข้อมูลและสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



๗. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

          ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนัน้  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) ข้อ ๑๓  ก าหนดให้การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี           
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
ประกอบด้วย                                                                                                                             
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน                                                                                 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน                                        
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน                                                                                          
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน  ประกอบด้วย                                                                          
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน                                                                                   
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน                                                            
๕.๓ เป้าหมาย ( ผลผลิตโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน                       
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน                                               
๕.๕ เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
๕  คะแนน                                                                                                                           
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐     ๕   คะแนน                                                  
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘     ๕   คะแนน                                                          
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ  ๕  คะแนน                                                                                                                     
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )   ๕  คะแนน                                
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน                                         
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI ) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๕  คะแนน                                                                                                              
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี                                          
( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา       (๑๐)  

๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ       (๑๐)  

-๑๑- 



๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ       (๑๐)  

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา       (๑๐)  

๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย        ๖๐  

๕.๑ความชัดเจนของช่ือโครงการ        (๕)  

๕๒ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ        (๕)  
๕.๓เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

      (๕)  

๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี       (๕)  

๕.๕เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      (๕)  

๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐       (๕)  

๕.๗โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด       (๕)  

๕.๘โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประรัฐ 

      (๕)  

๕.๙งบประมาร มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)      (๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ      (๕)  
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

     (๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะรับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

๑) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ.... ของคะแนนใน
ประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจน 
๒) พบว่าประเด็น ความชัดเจนของช่ือโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด......... คะแนน คิดเป็นร้อยละ......ของ
คะแนนในประเด็น ความชัดเจนของช่ือโครงการพัฒนา .และคิดเป็นร้อยละ..... ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล การตั้งช่ือถนน/ซอย ท่ีเสนอโครงการมายังไม่ช่ือท่ีเป็นทางการเท่าท่ีควร 
 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า

๑๐    

-๑๒- 



ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

รวม ๑๐    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
               การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานท่ีได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ถึงแม้ว่างบประมาณท่ีต้ังไว้อาจจะไม่ถึงเป้าหมายท่ีโครงการพัฒนาจะด าเนินการ แต่ก็ถือว่าผู้บริหารได้พยายาม 
ด าเนินการตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐอย่างเต็มท่ี และอาจจะ ท าให้บางโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้รับการด าเนินการ 
                  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ก็ถือว่าได้รับการ
ด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ 
 
  ๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
๒.๑ การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลข   
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
 

๑๐    

๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม ๑๐    

-๑๓- 



  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
           ในเชิงปริมาณจะเห็นได้ว่า การด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  มีการใช้งบประมาณท่ีลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ 
 
  ๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็น
ของ

คณะกรรม
การ

ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผลแผน 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

๑๐    

๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม ๑๐    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
            .ในเชิงคุณภาพนั้นก็ถือได้ว่าการด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมและในส่วน
กรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุก็ถือว่าท างานดีมีคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

-๑๔- 



  ๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าโคกสูงในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

๑๐    

๔..๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม ๑๐    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าโคกสูง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................................... 
 
ล าดบั ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๕ โครงการพัฒนา ๖๐    
 ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าโคกสูง และ

๕    

-๑๕- 



ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าโคกสูงท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕    

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น
ทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ี 
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕    

-๑๖- 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง 
(๒) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๕    

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๕    

-๑๗- 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕    

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

๕    

-๑๘- 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

๕    

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

๕    

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

๕    

-๑๙- 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

๕    

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาก
การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕    

รวม ๖๐    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
                 ในภาพรวมโครงการพัฒนาจะเห็นได้ว่ามีความชัดเจนช่ือโครงการแต่มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
โครงการพัฒนาบ่อยครั้งบางโครงการมีการประเมนิราคาต่ า  ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่คุ้ม
ทุน  
 

-๒๐- 



๗. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม ( ไตรมาสที่ ๓ , ๔ ) 
๗.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( คร้ังที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ) 

     
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๑ เส้นบ้านนายค ามร 
– บ้านนายค าปน 

๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๐๓,๔๕๘ บาท 
คงเหลือ ๙๖,๕๔๒ บาท 

 

๒ ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ท่ี ๒  ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 

 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๓ เส้นกลางบ้านท่า
ลาด 

๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๙,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๔ ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ท่ี ๔ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 

 

๕ ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ท่ี ๕ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 

 

๖ ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี ๖ เส้นรอบหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๙,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๗ เส้นท่าส าราญ – 
บ้านค าโคกสูง 

๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๘ เส้นซอยก านัน ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๙,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี ๙ เส้นสามแยกมุม
โรงเรียน – สามแยกค าตา 

๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 

 

รวม ๑,๘๐๐,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๑,๖๘๒,๔๕๘ บาท 
คงเหลือ ๑๑๗,๕๔๒ บาท 

 

 

-๒๑- 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ อบรมการเพาะเห็ดไว้บริโภคและจ าหน่าย                     
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๓๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

 มี.ค.-เม.ย. 
๒๕๖๑ 

 ใช้ไป ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๒ อบรมเพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตร        
( หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๕๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

มี.ค. - ก.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๓๙,๔๖๐ บาท 
คงเหลือ ๕๔๐ บาท 

 

๓ โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ 

๓๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. –มิ.ย.๒๕๖๑ ใช้ไป ๒๙,๔๐๐ บาท 
คงเหลือ ๖๐๐ บาท 

 

๔ โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดของสัตว์ ๔๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๓๙,๙๖๐ บาท 
คงเหลือ ๔๐ บาท 

 

๕ โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์ ๔๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๓๙,๙๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๐๐ บาท 

 

๖ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๕๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เม.ย. – ก.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๙,๖๐๐ บาท 
คงเหลือ ๔๐๐ บาท 

 

๗ โครงการอบรมการก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 

๑๕,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เม.ย. – พ.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔,๒๐๐ บาท 
คงเหลือ ๘๐๐ บาท 

 

รวม ๒๕๕,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๒๔๒,๕๒๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๔๘๐ บาท 

 

           

 

 

 

-๒๒- 



   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                                                                                                                                             
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                          

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติ   ( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ส.ค. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

๒ โครงการงานบุญงานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน   ๕,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
โอนลดท้ังหมด 

รวม ๒๕,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท  

๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 

๑ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                    
( เป้าหมาย ร.ร.บ้านค าโคกสูง ) 

๙๒๔,๐๐๐ กองการศึกษาฯ พ.ค.-มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙๒๔,๐๐๐ บาท 
 

๒ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                
( เป้าหมาย ร.ร. บ้านดงง่าม – นางาม ) 

๔๙๖,๐๐๐ กองการศึกษาฯ พ.ค.– มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๙๖,๐๐๐ บาท 
 

๓ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                
( เป้าหมาย ร.ร. บ้านท่าลาด ) 

๑๔๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ พ.ค. –มิ.ย.
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 

๔ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                
( เป้าหมาย ร.ร. บ้านท่าลาดสาขาแหลมทอง ) 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ พ.ค – มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

 

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา       
( เป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ) 
 
 
 
 

๘๖๔,๖๐๐ กองการศึกษาฯ พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๘๖๔,๐๐๐ บาท  

-๒๓- 



๖ สนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนในพื้นท่ี         
( เป้าหมาย : โรงเรียนในพืน้ท่ีต าบลค าโคกสูง ) 
 

๘๑๔,๓๘๕ กองการศึกษาฯ ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙๓๒,๘๐๙ บาท 
คงเหลือ ๑๓๒,๕๙๘ บาท 

 
๗ สนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด ( เป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ) 
๒๕๑,๐๒๒ กองการศึกษาฯ มี.ค. – พ.ค. 

๒๕๖๑ 
๘ ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              

( เป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวระพา ) 
๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ ก.พ. – เม.ย. 

๒๕๖๑ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กันเงินเบิกเหล่ือมปี 

รวม ๓,๗๓๐,๐๐๗ รวม ใช้ไป ๓,๔๙๗,๔๐๙ บาท 
คงเหลือ ๒๓๒,๕๙๘ บาท 

 

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                  
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๗๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๕,๙๐๐  บาท 
คงเหลือ ๒๔,๑๐๐ บาท 

 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรค
ระบาดต่าง ๆ  

๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค.๒๕๖๐ -
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๗,๗๕๐ บาท 
คงเหลือ ๑๒,๒๕๐ บาท 

 

๓ อุดหนุนกลุ่ม อสม. ( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) ๔๕,๐๐๐ ส านักปลัด ม.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๕,๐๐๐ บาท 
 

                                                                       รวม ๑๓๕,๐๐๐ 
รวม 

ใช้ไป ๙๘,๖๕๐ บาท 
คงเหลือ ๓๖,๓๕๐ บาท 

 

 

 

 

 

-๒๔- 



๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ๙๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๗๒,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท 

 

๒ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 
 

๕,๑๕๗,๖๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔,๙๘๕,๙๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๗๑,๗๐๐ บาท 

 

๓ โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑,๒๓๙,๒๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒๐๐,๘๐๐ บาท 

 

๔ โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา  ผู้ยากไร้ฯ                
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด  มี.ค.-เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

รวม ๖,๗๐๗,๖๐๐ รวม ใช้ไป ๖,๒๙๗,๑๐๐ บาท 
คงเหลือ ๔๑๐,๕๐๐ บาท 

 

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ มี.ค. – พ.ค. 
๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๒ โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ มี.ค. – เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๓ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ มี.ค.-เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ 
รวม 

ใช้ไป ๗๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 

-๒๕- 



๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ                          
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย.๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๓๐,๖๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๙,๔๐๐ บาท 

 

๒ โครงการลดอุบัติภัยทางถนนเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ  ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัด ธ.ค. ๒๕๖๐ – 
พ.ค. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๕๗,๖๒๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๓๘๐ บาท 

โอนลด 
๔๘,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการ อบต.ค าโคกสูง ร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วัน 
อป.พร. 

๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด มี.ค. – เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔,๖๕๐ บาท 
คงเหลือ ๓๕๐ บาท 

 

๔ โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด พ.ค. – ส.ค. 
๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๕ โครงการสร้างจิตส านึกวินัยจราจร ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด มี.ค. – เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔,๔๕๐ บาท 
คงเหลือ ๕๕๐ บาท 

 

๖ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
 

๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด พ.ค. – ก.ค. 
๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด                   
( TO Be Number One ) 

๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๙,๖๕๐ บาท 
คงเหลือ ๓๕๐ บาท 

 

๘ 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ 
รวม 

ใช้ไป ๑๓๖,๙๗๐ บาท 
คงเหลือ ๖๓,๐๓๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 

-๒๖- 



๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว                                        
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด ม.ค.– เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๕๐๐ บาท 
คงเหลือ ๕๐๐ บาท 

 

๒ โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด  มี.ค.-มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๕,๔๕๐ บาท 
คงเหลือ ๔,๕๕๐ บาท 

 

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว  

๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด ก.พ.-เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๔๕๐ บาท 
คงเหลือ ๙,๕๕๐ บาท 

 

๔ โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด ม.ค. – เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๕ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชน ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด พ.ย.๒๕๖๐ –
ก.ย.๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑,๘๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๘,๒๐๐ บาท 

 

รวม ๖๐,๐๐๐ 
รวม 

ใช้ไป ๒๖,๒๐๐ บาท 
คงเหลือ ๓๓,๘๐๐ บาท 

 

 
 

             ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
                       ๔.๑ แผนงานการเกษตร 
                      

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ าล าน้ าปาว 
 
 

๒๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เม.ย. – ส.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๙,๔๕๐ บาท 
คงเหลือ ๕๕๐ บาท 

 

รวม ๒๐,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๑๙,๔๕๐ บาท 
คงเหลือ ๕๕๐ บาท 

 

 

-๒๗- 



๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน                              
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 
 

๒๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

พ.ย. ๒๕๖๐ – 
ส.ค. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๕๐,๐๐๐ บาท 

โอนมาจาก
เงินเดือน ผอ.

กองช่าง 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 
๒ โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

 
 

๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด  ธ.ค.๒๕๖๐ -
เม.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๙๕๐ บาท 
คงเหลือ ๕๐ บาท 

 

๓ โครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟในพื้นท่ี                             
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด ธ.ค.๒๕๖๐ -  
เมย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๙๕๐ บาท 
คงเหลือ ๕๐ บาท 

 

๔ โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ 
 

๒๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

มิ.ย. – ส.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๕,๕๐๐ บาท 
คงเหลือ ๔,๕๐๐ บาท 

 

๕ โครงการปลูกหญ้าแฝกและณรงค์การใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกตามแนวพระราชด าริ 

๑๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

มิ.ย. – ส.ค. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 

 

รวม ๗๐,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๙๔,๔๐๐ บาท 
คงเหลือ ๕,๖๐๐ บาท 

 

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการรณรงค์ก าจัดคัดแยกขยะ                             
(เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด พ.ย.๒๕๖๐ – 
เม.ย. ๒๕๖๑ ใช้ไป ๑๐,๓๕๐ บาท 

คงเหลือ ๙,๖๕๐ บาท 
 

 

-๒๘- 



๒ โครงการธนาคารขยะ                                             
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๒๐,๐๐๐    ส านักปลัด 
 
 

ก.พ. – เม.ย.
๒๕๖๑ ไม่ได้ด าเนินการ 

 

๓ เช่าสถานท่ีเพื่อท้ิงขยะมูลฝอยประจ าต าบลค าโคกสูง ๑๔๔,๐๐๐ กองช่าง ต.ค. ๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
 

รวม ๑๘๔,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๑๕๔,๓๕๐ บาท 
คงเหลือ ๒๙,๖๕๐ บาท 

 

  

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                                            
๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                                                                                                                          

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการ อบต.สัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
( เป้าหมาย หมู่ท่ี ๑ – ๙ ) 

๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด ต.ค.๒๕๖๐ – 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๐,๘๐๐ บาท 
คงเหลือ ๔,๒๐๐ บาท 

 
 
 

๒ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด  ก.พ.-เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๔,๖๙๕ บาท 
คงเหลือ ๓๐๕ บาท 

 
 
 

๓ อบรมเพิ่มองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด ธ.ค.๒๕๖๐ – 
เม.ย.๒๕๖๑ 

ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด
ท้ังหมด 

 
 

-๒๙- 



๔ โครงการพัฒนาบุคลากรประจ า อบต.ค าโคกสูง                      ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด ธ.ค.๒๕๖๐ – 
เม.ย.๒๕๖๑ 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

โอนลด
ท้ังหมด 

 
 
 

๕ โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
 
 

๒๐๒,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ ต.ค. ๒๕๖๐ – .
ก.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๑๒๕.๙๐๐.๓๐ บาท 
คงเหลือ ๗๖,๐๙๙.๗๐ บาท 

 
 
 
 
 

๖ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓๐,๐๐๐ กองคลัง พ.ย. ๒๕๖๐ – 
ส.ค. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๗๑,๐๐๐ บาท              
คงเหลือ ๖๒,๙๐๐ บาท 

โอนเพิ่มมา
จากเงินเดือน
พนักงานส่วน
ต าบลกองคลัง 

๔๐,๐๐๐ 
บาท       

  ( ซื้อ
คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ) 
๗ โครงการ อบต. พบผู้เสียภาษี 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ กองคลัง พ.ย. ๒๕๖๐ – 
เม.ย. ๒๕๖๑ 

ใช้ไป ๙,๐๐๐ บาท  

 

รวม ๒๙๒,๐๐๐ รวม ใช้ไป ๒๓๑,๓๙๕.๓๐ บาท 
คงเหลือ ๑๔๓,๕๐๔.๗๐ บาท 

 

 
 
 

-๓๐- 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( ไตรมาสที่ ๓ , ๔ ) 

ผลการด าเนินงานเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ งบประมาณ           จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการไมไ่ด้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙ - - ๑,๖๘๒,๔๕๘ ๑๑๖ ๗.๗๖ 
๒ ด้านเศรษฐกิจ ๒๕๕,๐๐๐ ๗ - - ๒๔๒,๕๒๐ ๒๕ ๒๘.๐๐ 
๓ ด้านคุณภาพชีวิต ๑๐,๙๕๗,๖๐๗ ๒๖ ๖ ๑ ๑๐,๑๔๕,๗๒๙ ๘๖ ๓๐.๒๓ 
๔ ด้านส่ิงแวดล้อม ๒๗๔,๐๐๐ ๘ ๑ - ๑๑๓,๘๕๐ ๒๑ ๓๘.๑๐ 
๕ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๒๙๒,๐๐๐ ๕ ๒ - ๒๓๑,๓๙๕.๓๐ ๑๘ ๒๗.๗๘ 

รวม ๑๓,๕๗๘,๖๐๗ ๕๕ ๙ ๑ ๑๒,๔๑๕,๙๕๒.๓๐ ๒๖๖ ๒๐.๖๘ 
 

ผลการด าเนินงานเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ งบประมาณ          จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการไมไ่ด้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ไป 

จ านวนโครงการ
ในแผนด าเนิน 
งาน                       

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙ - - ๑,๖๘๒,๔๕๘ ๙ ๑๐๐ 
๒ ด้านเศรษฐกิจ ๒๕๕,๐๐๐ ๗ - - ๒๔๒,๕๒๐ ๙ ๗๗.๗๘ 
๓ ด้านคุณภาพชีวิต ๑๐,๙๕๗,๖๐๗ ๒๖ ๖ ๑ ๑๐,๑๔๕,๗๒๙ ๔๖ ๕๖.๕๒ 
๔ ด้านส่ิงแวดล้อม ๒๗๔,๐๐๐ ๘ ๑ - ๑๑๓,๘๕๐ ๙ ๘๘.๘๙ 
๕ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๒๙๒,๐๐๐ ๕ ๒ - ๒๓๑,๓๙๕.๓๐ ๘ ๖๒.๕๐ 

รวม ๑๓,๕๗๘,๖๐๗ ๕๕ ๙ ๑ ๑๒,๔๑๕,๙๕๒.๓๐ ๘๑  
 

 
 

-๓๑- 



 



๗.๒ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( ไตรมาสที่ ๑ , ๒ ) 

     แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
                   (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

    การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพงึพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ในภาพรวม   
         ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบล   
ค าโคกสูง ได้ด าเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ โดยน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้อง
และสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย ภารกิจและอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาด้านศักยภาพ  ด้านการคมนาคมภายในต าบล  ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อระบาย
น้ า  อาคารสถานท่ี กิจการด้านสาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ าและแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในต าบล  จะเห็นได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในไตรมาสท่ี ๓ และ ไตมาสท่ี ๔ ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว จ านวน ๙ โครงการ จากโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท้ังหมด  จ านวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๗.๗๖ % 

          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ภายในต าบล  โดยการอุดหนุนงบประมาณ  เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริม
และกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต  เช่น การส่งเสริมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 
ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในต าบล  จะเห็นได้ว่าโครงการ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในไตรมาสท่ี ๓ และ ไตมาสท่ี ๔ ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว จ านวน ๗
โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท้ังหมด  จ านวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
๒๘.๐๐ % 

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้ด าเนินงานด้านพฒันา
คุณภาพชีวิตในหลากหลายหลายแนวทาง  เป็นต้นว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา การ
พัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การจัดสวัสดิการและ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ คนด้อยโอกาสและคนชรา  การป้องกันและก าจัดโรคชนิดต่าง ๆ  ในสังคมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ ได้ด าเนินงานด้านศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  
การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ , บุญผะเหวด , ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น เห็นได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ในไตรมาสท่ี ๓  และ ไตมาสท่ี ๔ ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว จ านวน ๒๖ โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท้ังหมด  จ านวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๓๐.๒๓ % 

-๓๒- 

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


          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาสภาพความสมดุลของส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้  ดิน  หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์   การส่งเสริมการปลูกป่า   การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล โดยการรณรงค์ปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และยั่งยืน เห็นได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ในไตรมาส
ท่ี ๓ และ ไตมาสท่ี ๔ ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว จ านวน ๘ โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี            
( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท้ังหมด  จ านวน  ๒๑ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็น ๓๘.๑๐ % 

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้ยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของประชาคม ( หลัก ๓ P )  หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี การจัดท างบประมาณ รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ได้ส่งบุคลากร  สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหาร
เข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงท้ังต าบล  เห็นได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ใน
ไตรมาสท่ี ๓ และ ไตมาสท่ี ๔ ได้ด าเนินการโครงการไปแล้ว จ านวน  ๕ โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท้ังหมด  จ านวน ๑๘  โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็น ๒๗.๗๘ % 

๘. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีในอนาคต 

๘.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. ก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง 
              ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอนและมีความสลับสับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปท่ีีมีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายและมีการตรวจสอบ 
              จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง. ) 
   
๘.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นใช้กรอบในการจัด 
               ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปคีวรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ทางการคลังในการ 
     พิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ท่ีจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
     สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ  
๔)  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ 
     ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ฯลฯ เป็นต้น 

 

 

 

-๓๓- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


