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ส่วนที่ 1 
บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค า
บก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
       3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
          4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก   สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าบก 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  ซ่ึงจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลค าบกหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร       
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่ งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้   เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว   จึ งน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ในการปฏิบัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ....และ
จังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลค าบก 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. 2561 – 256๕  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน  ต าบลค าบก 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

       2) กลยุทธ์ประกอบด้วย 
      2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารรสุขและปูองกันโรค 

2.4   กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและสวัดิการ 
2.5  กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
2.6  กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วน  การบริหารงานและการบริการประชาชน 
2.7  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

      3) ค่าเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       3.1.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       3.2.  เพ่ือพัฒนาด้านสังคม 
       3.3.  เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารงาน 
       4.4.  เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
       4) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        1.  แผนงานเคหะและชุมชน 
        2.  แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 
        3.  แผนงานการศึกษา 
        4.  แผนงานสาธารณสุข 
        5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        6.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        8.  แผนงานการเกษตร 
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        9.  แผนงานงบกลาง 
        10.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        11.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
       5) วิสัยทัศน์  
       เชิดชูธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน 
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ส่วนที่  3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าบก 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าบก 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าบก 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าบก 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และประชาคม
เมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก
มาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าบก ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าบกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน   เมษายน  ๒๕๖๕ - ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๔)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๕) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๕)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๕) 

  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
(๑) เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๔– มีนาคม  ๒๕๖๕ 
(๒) เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
      ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

      โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสร้างทอ้งถิน่เมืองน่าอยู่ 

184 63,301,280.00 188 46,580,000.00 
 

188 
 

49,280,000.00 
188 53,130,000.00 

188 53,130,000.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารศาสนา
วัฒนะธรรมและนนัทนาการ 

4 260,000.00 4 500,000.00 
 

4 
 

0 
4 0 

 
4 

 
0 

 
        

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์าร
การเกษตรให้มีประสทิธิภาพอย่างย่ังยืน 

26 1,270,000.00 27 120,000.00 27 0.00 27 0.00 
27 0.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารศกึษาดีมี
มาตรฐานสากล 
 

27 11,613,030.00 27 0.00 27 0.00 27 0.00 
 

27 
 

0.00 

 
        

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสร้างการอนรุักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 2,340,000.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
 

20 
 

0.00 

 
          



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
 
      ปีท่ี 1  2561 ปีท่ี 2  2562 ปีท่ี 3  2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ    

      โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

20 3,649,000.00 20 0.00 20 0.00 20 200,000.00 20 200,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างการ
ผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

1 50,000.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 

 
          

รวม 281 82,483,310 288 47,200,000 288  49,280,000  288 53,330,000 288 53,330,000 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
(ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.256๕ )  
      จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ ข้อบัญญัติ อบต.ค าบก 

ยุทธศาสตร์ ที่เสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ที่มีการยกเลิก ประจ าปีงบประมาณ 
  

 
      ด าเนินการ ด าเนินการ   พ.ศ.256๕ 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างท้องถิ่น
เมืองน่าอยู่   

       
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การศาสนาวัฒนะธรรม
และนันทนาการ           

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

         
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล         

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
(ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.256๕ )  
      จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ ข้อบัญญัติ อบต.ค าบก 

ยุทธศาสตร์ ที่เสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ที่มีการยกเลิก ประจ าปีงบประมาณ 
  

 
      ด าเนินการ ด าเนินการ   พ.ศ.256๕ 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

         
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต
และการจัดการอาหารปลอดภัย 

          

รวม           

  

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผน 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ ประจ าปงีบประมาณ 256๕ 

งานงบกลาง 
๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   งบประมาณ  อนุมัติ(บาท)  30,000.00  เบิกจ่าย(บาท)   30,000.00    คงเหลือ(บาท)   0.00 
๒. โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ    งบประมาณอนุมัติ(บาท)   960,000.00   เบิกจ่าย(บาท) 838,400.00   คงเหลือ(บาท) 121,600.00 
๓. โครงการเงินช่วยพิเศษเงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน    งบประมาณอนุมัติ(บาท) 1,000.00  เบิกจ่าย (บาท)  0.00  คงเหลือ(บาท) 1,000.00   
๔. โครงการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 300,000.00   เบิกจ่าย (บาท) 300,000.00  คงเหลือ
(บาท) 0.00 
๕. โครงการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 40,000.00   เบิกจ่าย (บาท) 39,283.20  คงเหลือ(บาท) 716.80 
6. โครงการเงินค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 60,000.00  เบิกจ่าย (บาท)   60,000.00  คงเหลือ(บาท) 0.00 
๗. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณอนุมัติ(บาท) 3,645,600.00  เบิกจ่าย (บาท) 3,261,100.00   คงเหลือ(บาท) 384,500.00 
๘. โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 4,600.00  เบิกจ่าย (บาท) 4,538.00 คงเหลือ(บาท) 62.00 
๙. โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    งบประมาณอนุมัติ(บาท) 130,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 76,920.00  คงเหลือ(บาท) 53,080.00 
๑๐. โครงการเงินส ารองจ่าย    งบประมาณอนุมัติ(บาท)   130,000.00   เบิกจ่าย (บาท) ๐.๐๐ คงเหลือ(บาท) 130,000.00    
๑๑. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลค าบก    งบประมาณอนุมัติ(บาท)  6,000.00  เบิกจ่าย (บาท) ๐.๐๐ คงเหลือ(บาท) 6,000.00   
สรุปงานงบกลาง    ๑๑ โครงการ       ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ       ไม่ได้ด าเดินการ ๓ โครงการ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
๑๒. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 10,000.00เบิกจ่าย (บาท) 0.00  คงเหลือ(บาท) 

10,000.00 
สรุปงานส่งเสริมการเกษตร   ๑  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๐  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ ๑ โครงการ 
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งานการรักษาความสงบภายใน 
     ๑๓.โครงการช่วยเหลือตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนต าบลค าบกงบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00  เบิกจ่าย (บาท) 20,000.00  คงเหลือ(บาท)     

๑๔.โครงการซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00  เบิกจ่าย (บาท) 0.00  คงเหลือ(บาท) 20,000.00   
๑๕.โครงการโครงการตั้งจุดปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  15,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 9,380.00
คงเหลือ(บาท) 5,620.00 

     ๑๖.โครงการบ้านสวยเมืองสะอาดงบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00  เบิกจ่าย (บาท) 20,000.00 คงเหลือ(บาท)   0.00              
๑๗.โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ   งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,๐๐๐.00  เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,๐๐๐.00 

     18.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,๐๐๐.00  เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,๐๐๐.00 
     ๑๙.โครงการจัดซื้อถังน้ าพลาสติกบรรจุน้ าดื่ม ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 70 ถัง งบประมาณอนุมัติ(บาท)  476,000.00เบิกจ่าย (บาท)  
          476,000.00 คงเหลือ(บาท)  ๐.00 
     20.โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าพลาสติกขนาดความจุ 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านค าบก หมู่ 4 หมู่ 6 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  125,800.00 
         เบิกจ่าย (บาท)  125,800.00 คงเหลือ(บาท)  ๐.00 
สรุปงานการรักษาความสงบภายใน    8  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ 4  โครงการ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

21.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,444.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 20,444.00 
22.โครงการพัฒนาศักยภาพ  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00  เบิกจ่าย (บาท) 9,049.00 คงเหลือ(บาท) 10,951.00 
23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณอนุมัติ(บาท)  323,175.00 เบิกจ่าย (บาท) 230,790.00 คงเหลือ(บาท) 92,385.00 

สรุปงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   ๓  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ ๑  โครงการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

24.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 10,000.00 
25.โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 งบประมาณอนุมัติ(บาท)  30,000.00เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 30,000.00 
26.โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  100,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 93,000.00  คงเหลือ(บาท) 7,000.00 
27.โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 12,810.00 คงเหลือ(บาท) 7,190.00 

สรุปงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    ๔ โครงการ     ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔  โครงการ  ไม่ได้ด าเดินการ ๐  โครงการ 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
28.โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,000.00 
29.โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ การท าสายคล้องแมส ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,000.00 
30.โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การท าหมูฝอย ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,000.00 
31.โครงการวันผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๑๐,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) ๑๐,000.00 
สรุปงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ๔ โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๐  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ ๔  โครงการ 
งานบริหารทั่วไป ความเข้มแข็งของชุมชน 
๓2.โครงการ(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ(3) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 2,000.00 
33.โครงการกิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 2,000.00 

     34.โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  
          2,000.00 
    ๓5.โครงการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  15,000.00เบิกจ่าย (บาท) 14,390.00 คงเหลือ(บาท)  610.00 
    36.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 2,000.00 
    37.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจา่ย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 2,000.00 
    38.โครงการพาน้องท่องธรรมะ  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท) 2,000.00 
   39.โครงการมาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  
        2,000.00 
   40.โครงการสมุดความดีบุคลากร อบต.ค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  2,000.00 
   41.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท)    
       0.00  คงเหลือ(บาท)  2,000.00 
   42.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  2,000.00 เบิกจ่าย (บาท)    
        0.00 คงเหลือ(บาท)  2,000.00 
 สรุปงานบริหารทั่วไป  ความเข้มแข็งของชุมชน   ๑๑ โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ   ไม่ได้ด าเดินการ ๑๐  โครงการ 



34 
 

 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
    ๔3.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน กีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  10,000.00 
    ๔4.โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกเขตต าบล งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 โอนเพิ่ม 130,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 137,696.00    
         คงเหลือ(บาท)  2,304.00 
   ๔5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  10,000.00 
   ๔6.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  10,000.00 
   ๔7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  10,000.00 
  ๔8.โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมศาสนาต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00  โอนเพิ่ม 34,500.00 เบิกจ่าย (บาท) 44,500.00 คงเหลือ(บาท)   
       0.00 
  ๔9.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ(บาท)  ๓0,000.00 เบิกจ่าย (บาท) ๓0,000.00 คงเหลือ(บาท)  0.00 
  50.โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  10,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  10,000.00 
สรุปงานบริหารทั่วไป   ๘  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๓  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ  ๕  โครงการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  51.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายนานายสกล บ้านบาก หมู่ที่๑ ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณอนุมัติ(บาท)  15,600.00 
       เบิกจ่าย (บาท) 15,600.00คงเหลือ(บาท)  0.00 
  52.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าบก หมู่ที่ 6 ต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณอนุมัติ(บาท)    
       32,400.00 เบิกจ่าย (บาท) 0.00 คงเหลือ(บาท)  32,400.00 
  สรุปงานบริหารทั่วไป   ๒  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ  ๑  โครงการ 
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งานก่อสร้าง 
๕๓.โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน บ้านค าบก หมู่ 4 ต าบลค าบก   งบประมาณอนุมัติ(บาท)  248,000.00 เบิกจ่าย (บาท) 248,000.00 คงเหลือ(บาท)  0.00 (กัน
งบประมาณ) 
๕๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยล าโมง – ปุาช้าสาธารณประโยชน์ บ้านห้วยล าโมง หมู่ 3 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)      
      134,000.00เบิกจ่าย (บาท) 134,000.00 คงเหลอื(บาท)  0.00 
๕๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนากกกระโดน บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 ต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  82,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  
    82,000.00คงเหลือ(บาท)  0.00 
๕๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานางบุญทัน บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  99,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  
    98,700.00 คงเหลือ(บาท)  300.00 
๕๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาห้วยหินลับ บ้านค าบก หมู่ 6 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  258,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  
    258,000.00คงเหลือ(บาท)  0.00  (กันงบประมาณ) 
๕๘.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกกรุยทางพร้อมลงดินถมสายทางหลังโรงเรียนบ้านห้วยล าโมง- ล าห้วยล าโมง บ้านห้วยล าโมงหมู่ 3 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)     
     46,000.00  เบิกจ่าย (บาท)  46,000.00  คงเหลือ(บาท)  0.00 
๕๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านนายนาค บ้านบาก หมู่ 1 ต าบลค าบก   งบประมาณอนุมัติ(บาท)  50,000.00เบิกจ่าย (บาท)  50,000.00 คงเหลือ(บาท)   
     0.00 
๖๐.โครงการขยายเขตประปา บ้านบาก หมู่๑ ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  60,000.00เบิกจ่าย (บาท)  60,000.00คงเหลือ 
      (บาท)  0.00 
๖๑.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา บ้านค าบก หมู่ 4 ต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  33,400.00 เบิกจ่าย (บาท)  33,384.00 คงเหลือ 
      (บาท)  16.00 
๖๒.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา บ้านบาก หมู่ 1 ต าบลค าบก  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  60,000.00เบิกจ่าย (บาท)  60,000.00 คงเหลือ 
      (บาท)  0.00 
๖๓.โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า บ้านค าบก หมู่ 6 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  11,600.00เบิกจ่าย (บาท)  11,600.00 คงเหลือ 
      (บาท)  0.00 
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๖๔.โครงการบุกเบิกกรุยทางพร้อมลงดินถม บ้านบาก หมู่ 1 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  50,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  47,700.00 คงเหลือ 
      (บาท)  2,300.00 
๖๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร    งบประมาณอนุมัติ(บาท)  26,864.00เบิกจ่าย  
      (บาท)  0.00 คงเหลือ   (บาท)  26,864.00 
๖๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณอนุมัติ(บาท)   
     53,460.00  เบิกจ่าย (บาท)  0.00 คงเหลือ   (บาท)  53,460.00 
๖๗.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านค าบก หมู่ 6 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  30,000.00เบิกจ่าย (บาท)  30,000.00  คงเหลือ       
      (บาท)  0.00 
๖๘.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ 1 ต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  20,000.00เบิกจ่าย (บาท)  20,000.00คงเหลือ       
      (บาท)  0.00 
๖๙.โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก งบประมาณอนุมัติ(บาท)  50,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  0.00คงเหลือ       
      (บาท)  50,000.00 
๗0.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดศรีจอมแก้ว บ้านห้วยล าโมง หมู่ที่3 ต าบลค าบก อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร   งบประมาณอนุมัติ(บาท)    
     134,000.00เบิกจ่าย (บาท)  134,000.00คงเหลือ   (บาท) 0.00 
 
สรุปงานงานก่อสร้าง  ๑๙  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๔  โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ  ๕  โครงการ 
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เงินอุดหนุน 
การรักษาความสงบภายใน 
๗1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ(บาท) 15,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  15,000.00 คงเหลือ   
(บาท) 0.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
๗2.โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 798,000.00 เบิกจ่าย (บาท)  655,200.00 คงเหลือ   (บาท) 142,800.00 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
๗3.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ต าบลค าบกงบประมาณอนุมัติ(บาท) 120,000.00เบิกจ่าย (บาท)  0.00 คงเหลือ   (บาท) 120,000.00 
งานไฟฟูาและประปา   
๗4.โครงการอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอค าชะอี  งบประมาณอนุมัติ(บาท) 224,300.00 เบิกจ่าย (บาท)  172,437.25 คงเหลือ   (บาท) 51,862.75 
 
สรุปงานงานก่อสร้าง  ๔ โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ     ไม่ได้ด าเดินการ  ๑  โครงการ 
 
รวมทั้งสิ้นในงบประมาณ  พ.ศ.2565      จ านวน   ๗4  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  38  โครงการ   ไม่ได้ด าเดินการ  ๓6 โครงการ 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น   รอ้ยละ  ๕1.35   เปอร์เซ็นต์
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                        

แผนการติตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
 

ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน 
 

จ านวน 
โครงการที ่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ทั้งหมด 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 15.38 521,900 6.75 ส านักปลดั 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 9 23.07 595,000 7.69 กองช่าง 

3.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 11 28.20 1,774,360 22.95 กองช่าง 

4. แผนงานงบกลาง 8 20.51 5,313,500 68.74 ส านักปลดั 

5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ -  - - ส านักปลดั 

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 12.82 60,000 0.77 ส านักปลดั 

รวม 39  7,729,260   

ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 87.50 277,500 71.15 ส านักปลดั 

2.แผนงานการวางแผนและส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยว 

1 12.50 112,500 28.84 ส านักปลดั 

รวม 8  390,000   

ยุทธศาสตร์การศกึษาดีมีมาตรฐานสากล 

1.แผนงานการศึกษา    5 1 1,575,857 100 ส านักปลดั 

รวม 5  1,575,857   

ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   

1.แผนงานสาธารณสุข 9 90 355,000 94.66 กอง
สาธารณสุข 

2.แผนงานส่งเสริมการเกษตร 1 10 20,1000 5.36 ส านักปลดั 

รวม 10  375,000   

ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 100 160,600- 100- ส านักปลดั 

2.แผนงานพาณิชย ์ - - - - ส านักปลดั 

รวม 11 100 160,600- 100  

รวมทั้งสิ้น     74  10,086,717   
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่  ๓ เมษายน 256๕ เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 16.27 81.35 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.86 85.73 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 55.27 85.03 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 90.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8.82 88.20 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.91 89.10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.36 87.20 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.18 83.60 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.09 81.80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.18 83.60 
 3.8 แผนงาน  5 4.09 81.80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 3.82 76.40 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.82 76.40 

รวมคะแนน  100 84.41 84.41 
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด  9  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  90  ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  55.27  คะแนน   และคิดเป็นร้อยละ  85.03  ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมและผลผลิต/โครงการ   ได้คะแนน
ต่ าสุด  จ านวน  3.82  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  76.40  ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  55.27
คะแนน   และคิดเป็นร้อยละ85.03  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20  ๑๖.๒๗  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 ๘๔.๘๕ ๒.๕๕  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 ๘๖.๓๖ ๑.๗๓  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 ๗๙.๕๕ ๑.๕๙  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 ๗๙.๕๕ ๑.๕๙  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๔  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 ๘๖.๓๖ ๓.๗๓  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 

ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 ๗๘.๗๙ ๒.๓๖  

รวม 20  ๑๖.๒๗  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความ

เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เ ช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๔  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 ๑๐๐.๐๐ ๑  

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 ๘๑.๘๒ ๑.๖๘  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 ๘๔.๐๙ ๑.๖๘  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 ๗๗.๒๗ ๑.๕๕  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น 
ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร พัฒน า  ก า ร ตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเ ชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 ๑ ๑๐๐.๐๐  

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 ๑ ๑๐๐.๐๐  

รวม 15  ๕๕.๒๗  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65  ๕๕.๒๗  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  และ เ ช่ือมโยงหลักประช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 ๙๐.๐๐ ๙.๐๐  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ จั งหวัด  และ
เชือ่มโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 ๘๘.๑๘ ๘.๘๑  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 ๘๙.๐๙ ๘.๙๑  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 ๘๗.๘๗ ๔.๓๖  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิง่ที่จะด าเนนิการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

5 ๘๓.๖๔ ๔.๑๘  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 ๘๑.๘๒ ๔.๐๙  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 ๘๓.๖๔ ๔.๑๘  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า รจั ดท า โ คร งการพัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 ๘๑.๘๒ ๔.๐๙  

 
 
 

.. 
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 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 ๗๖.๓๖ ๓.๘๒  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 ๓๖.๓๖ ๓.๘๒  

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ 1/256๕ เมื่อวันที่...๓..เม.ย. 256๔ เป็นดังนี ้
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๙.๔๕  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 ๙.๔๕  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 ๙.๓๖  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 ๙.๔๕  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 ๕๖.๕๕  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 ๔.๗๓  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 ๔.๘๒  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 ๔.๖๔  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 ๔.๘๒  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 ๔.๘๒  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๔.๖๔  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 ๔.๗๓  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 ๔.๖๔  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 ๔.๖๔  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 ๔.๖๔  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 ๔.๖๔  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 ๔.๗๓  
รวมคะแนน  100 ๙๔.๒๗  

 
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
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  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอน
งบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ านวน....โครงการ (จากโครงการ
ทั้งหมด) 
  6) พบว่า ....................................................................................................................... ...... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 ๙.๔๕   

รวม 10 ๙.๔๕   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 ๙.๔๕   

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม ๑๐ ๙.๔๕   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิ คต่ า งๆ  มา ใ ช้ เพื่ อ วั ด ว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 ๙.๓๖   

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม ๑๐ ๙.๓๖   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 ๙.๔๕   

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม ๑๐ ๙.๔๕   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 ๔.๗๓   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โ ค ร ง ก า ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เ จ น 
(clearobjective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก า รด า เ นิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 ๔.๘๒   

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เปู าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 ๔.๘๒   

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 ๔.๘๒   

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ๔.๘๒   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 ๔.๗๓   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 ๔.๗๓   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน 

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 ๔.๖๔   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการ
พัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท า โครงการได้ แก่  (1 )  ความประหยั ด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุ ติ ธรรม (Equity) (5 )  ความโปร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 ๔.๖๔   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 ๔.๖๔   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการ
ก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 ๔.๖๔   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) 
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 ๔.๗๓   

รวม 65 ๙๔.๒๗   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (วันท่ี 1 ต.ค.6๔-มี.ค.๖๕) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ป ี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี    
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม   

 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) .............................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
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................................................................... ..............................................................................................................  
  2) .......................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
  3) .......................................................................................................................... ............................ 
................................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  4) ......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ....... 
  5) ...................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................. 
  6) .......................................................................................................................... ............................ 
.......................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จ านวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบลค าบก  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน  
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน  ระบบบริการไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปา    มีโครงการจ านวนมาก  และมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
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