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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นเคร่ืองมือ
ในการแปลงนโยบายคณะผูบ้ริหาร ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่
จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า ด้านการพัฒนาสังคม           
และคุณภาพชีวิต  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร เพื่อวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติได้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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บทที่ 1 

  บทน ำ 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 - 
29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  โดยมีส านักปลัด 
ในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ความหมายของการติดตามและประเมินผลความหมายของการติดตามและประเมินผล    

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท า
ให้เห็นความ 
จ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน             
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึง            
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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ความส าคัญความส าคัญของการติดตามและประเมินผลของการติดตามและประเมินผล    

 การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 

 การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 
1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ใน

แผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก

ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพ้ืนฐานจะท าให้เราทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จ และควรสานต่อ 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลวิธีการติดตามและประเมินผล    

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง  ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการโดยให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงสรุปเป็นผลด าเนินการใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายงานภายในเดือนมกราคม 2562 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) รายงานภายในเดือนเมษายน 2562 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

----------------------------------- 
 

    การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกคนทุกฝ่าย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดการ ร่วมรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาไปร่วมกัน 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ในการ
ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้มีการก าหนดการพัฒนาไว้ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์การพัฒนาการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 “ คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม        

                         พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
3) ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
4) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
5) พัฒนาบริการสาธารณะ 
6) พัฒนาบริการด้านโทรคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3) การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
4) การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
6) การพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตร 
2) ส่งเสริมครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3) ส่งเสริมการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4) ส่งเสริมการด าเนินงานของ ศก.บต. 
5) ส่งเสริมระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
6) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรป่าไม้ 
2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3) การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3) ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 

นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
     ในการบริหารงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้   

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี 3 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

และแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 
------------------------------------ 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น                
ของขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  22556622  (ตั้งแต่ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561 ––  30 กันยายน 30 กันยายน 
25622562))  ที่ผ่านมา โดยเก็ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานบข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานในสังกัดจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีประเด็นการติดตามและประเมินผลเป็น โดยมีประเด็นการติดตามและประเมินผลเป็น 33  ส่วน ดังต่อไปนี้ส่วน ดังต่อไปนี้  

11..  การติดตามและประเมินผลยุทการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ธศาสตร์  
22..  การติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการ  
33..  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

แบบรายงาน 

แบบติดตามและประเมินผล
โครงการ 

แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1                                   
การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา 

ส่วนที่ 2                                 
การติดตามและประเมินผล

โครงการประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ส่วนที่ 3                               
การสรุปผลพัฒนาท้องถิ่น 



  
  

เมื่อพิจารณาผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมื่อพิจารณาผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นของขององค์การองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาแล้วบริหารส่วนต าบลช่อผกาแล้ว  ปรากฏว่าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปรากฏว่าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาและแผนพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  ((พ.ศ.พ.ศ.22556611  
––  22556655) ของ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล   และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญกับได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดท าแผนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าวพัฒนาดังกล่าว  โดยโดยองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลได้เน้นการมีได้เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดส่วนร่วมในการสร้างแนวคิด
ของการจัดท าแผนของการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท้องถิ่น                       พ.ศ.พ.ศ.22554488   และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   และหนังสือสั่งการที่และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง และและได้ด าเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการได้ด าเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการปประเมิน ดังต่อไปนี้ระเมิน ดังต่อไปนี้  
  

ส่วนที่ส่วนที่  11 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
 1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็น
ส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
นั้นๆ  
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 3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนด
วิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วาง
ไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 
แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  แบบติดตำมแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   

แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน 3 แบบ คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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แบบแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

3.5 กลยุทธ์ (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภมูิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณแีละงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  (2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. (2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน ์ร่วมแกป้ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่แกไ้ขปัญหาส าหรับการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 



(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทอ้งถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่สง่ผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรอืสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือวิธีการแก้ไขปญัหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เช่น ผลทีไ่ด้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ       Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง

วิสัยทัศน์ ซึง่มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5) 4 



ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

3.10 ผลผลิต/โครงการ   

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
           การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกกรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่าง
น้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (ProJect Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 บทสรุปและแนวทางปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน 
 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
 1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้ เป็น
การเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นส านักงานปลัด ส่วนการ
คลังหรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น 

ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีอ งค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
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                1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
                2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึก 
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
                3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามผลและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล 
ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนพัฒนาคืออะไร 
ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 

วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงการเฉพาะ(Structure) ของการวางแผน
พัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อ 
                 - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
                 - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ 
                 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของ
บ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริงการออกแบบการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปผล 
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 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ ( survey) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัด
ได ้

ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

                ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
                - กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
                - กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่
ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
 1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี 
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
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                - กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผั ส
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผล
ในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะ
เด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวน
ย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด  
 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต 
และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
                - กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
                - เอกสำร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์  
   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตห้ลักประชารฐั 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 9 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 8 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 3 

 
 

 

 



-21-
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 82 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 3.1 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
   

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ม. 
7 

 435,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 370 ม.หนา 0.15 ม วางท่อระบายน ้า Ø 0.40 

ม. 3 จุด เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึง บา้นยางศรีสยั อาจญาเมือง 

2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ม. 
9 

 386,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน ้าØ 0.30 ม. 
3 จุด เร่ิมจากบา้นนายเสนอ ช่ืนในจิตร ถึงท่ีนานายนิยกรณ์ ศรีโสภณ 

3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ม. 
12 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

405,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 112.20 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลกุตามสภาพพ้ืนท่ี
ถนนเดิม (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.2 

 303,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 2 จุด รวม 10 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพถนน 
เร่ิมจากศาลาประชาคมหมู่บา้น ถึง บา้นนายเพชร สุภาษิต 

5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.3 

 2,586,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 734 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 5 จุด รวม 41 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุก ตามสภาพ เร่ิม
จากบา้นนายวินยั ออ้มนอก ถึง บา้นสมศกัด์ิ พูนไธสง 

6. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.8 

 396,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 2 จุด รวม 12 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกขา้งละ 0.50 

เมตร เร่ิมจากบา้นนางแดง สีสุข ถึง ท่ีสวนนายสุธน วงษาเศก 

7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.9 

 116,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า31.80 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 6 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพ เร่ิม
จากบา้นนางเหรียญ ไตรพงษ ์ถึง บา้นนายประยงค ์ศรีเนาวรัตน์ 

8. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.1 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

335,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ขา้งละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 

ท่อน จ านวน 1 จุด (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 

ป้าย 

9. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน
ดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหิน
คลุก ม.1 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

117,300.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230. 00 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่นอ้ยกว่า 575.00 ลูก บาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า 
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อนจ านวน 1 จุด วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 18 ท่อน จ านวน 3 จุด (พร้อมเกรดบดอดั) งานลงหิน
คลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตรระยะทางยาว 310. 00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 124.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตาม
แบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

10. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน
ดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหิน
คลุก ม.2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

205,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 415. 00 เมตร สูงเฉล่ีย 
1.00 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่นอ้ยกว่า 2,075. 00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบาย
น ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 18 ท่อนจ านวน 3 จุด (พร้อมเกรดบดอดั) 
งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 415.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 166.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) 
(ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
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11. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ภายใน
หมู่บา้น ม.4 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

390,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนท่ีถนนเดิม วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 20 ท่อน จ านวน 
3 จุด (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

12. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลกุ ม.
5 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

167,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 272.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

13. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลกุ ม.
6 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

163,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 630.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ตยกว่า 252.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 

0.30 เมตร จ านวน 26 ท่อนจ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

14. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลกุ ม.
10 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

378,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

ช่วงท่ี 1 จากมูลนิธิ ถึง ถนนคอนกรีต งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 940. 00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 376.00 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) - ช่วงท่ี 2 จากถนนคอนกรีต ถึง 
บา้นนางส ารวย ศรีโสภณ งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 596. 

00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 238.00 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

15. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน
โดยเสริมดินลง
หินคลุก ม.11 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

493,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 910.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 

เมตรปริมาตรดินเสริมไม่นอ้ยกว่า 3,567.20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด Ø 

0.40 เมตร จ านวน 35 ท่อน จ านวน 5 จุด (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ก าหนด(พร้อมเกรดบดอดั) งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,210. 00เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 484.00 ลูก บาศก์
เมตร (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการ 1 

ป้าย 

16. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้
แบบ มข.2527 

ม.13 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

390,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สนัฝายสูง 1.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร 
(ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

17. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน
โดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลกุ 
ม.12 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

53,800.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 184 .00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.60 

เมตรปริมาตรดินเสริมไม่นอ้ยกว่า 397.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาก าหนด(พร้อมเกรดบดอดั) งานลงหินคลุก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 184. 00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 55.00 

ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

18. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ในหมู่บา้น 
ม.7 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนท่ีถนนเดิม (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

19. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบรรพชา
อุปสมบทและ
บวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เดก็เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เดก็ เยาวชน จ านวน 80 คน 

20. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัขบวน
แห่เขา้ร่วมงาน
ประเพณีนมสัการ
หลวงพอ่ช านิจ 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

จดัขบวนแห่เขา้ร่วมงานประเพณีนมสัการหลวงพอ่ช านิจ ขบวนแสดงศิลปะพ้ืนเมืองต่างๆ 

21. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสาน
ประเพณี
สงกรานตแ์ละวนั
ผูสู้งอาย ุ

 15,000.00 เพ่ือส่งเสริม
วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

22. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขนั
กีฬาตา้นยาเสพติด 
(ช่อผกาเกมส์) 

 130,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เดก็ เยาวชน 
ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ทุกหมู่บา้น โรงเรียน 
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  ยทุธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

23. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี
จงัหวดับรีุรัมย ์

 20,000.00 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดแ้สดงออก
ถึงความสามารถดา้นกีฬาในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 

24. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬาช านิเกมส์ตา้นยาเสพ
ติด 

 50,000.00 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดแ้สดงออก
ถึงความสามารถดา้นกีฬา 

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา ? 

กรีฑา ทุกประเภท 

25. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬาฟุตบอลช านิคพั 

 20,000.00 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดแ้สดงออก
ถึงความสามารถดา้นกีฬา 

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 

26. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเดก็นกัเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วตัถุประสงค ์

1,586,613.00 เพ่ือให้เดก็นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง สมบูรณ์ 

โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 

27. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ
เดก็นกัเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วตัถุประสงค ์

2,904,000.00 เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดรั้บอาหาร
กลางวนัทัว่ถึง 

โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 

28. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัเดก็ปฐมวยั 

 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เดก็เลก็มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2 แห่ง 

29. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

 88,500.00 เพ่ือป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

จดักิจกรรมในการรณรงคก์ารระวงั
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

30. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

สนบัสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.
ช่อผกา 

 120,000.00 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต. ช่อ
ผกา 

31. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

 20,000.00 เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

พ้ืนท่ีต าบลช่อผกา 

32. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อเดก็ และสตรี 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 

ประชาชนทัว่ไป 

33. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เงินอุดหนุนแบบมี
วตัถุประสงค ์

7,812,000.00 เพ่ือให้ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ทุกหมู่บา้น 

34. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วตัถุประสงค ์

150,000.00 เพ่ือให้ ผูป่้วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ทุกหมู่บา้น 

35. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียผูพิ้การ เงินอุดหนุนแบบมี
วตัถุประสงค ์

4,464,000.00 เพ่ือให้ผูพิ้การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกหมู่บา้น 

36. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน
ต าบลช่อผกา 

 100,000.00 เพ่ือให้สมาชิกกองทุนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลช่อผกา 

37. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการ อบต. สญัจรรับฟังความ
คิดเห็นและบริการประชาชน 

 30,000.00 เพ่ืออ านายความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

ทุกหมู่บา้น 

38. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน 

 5,000.00 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชน 

ทุกหมู่บา้น 

39. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนการประชุม
ประชาคมหมู่บา้น ต าบล 

 20,000.00 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชน 

ทุกหมู่บา้น 

40. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

สนบัสนุนโครงการซกัซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 5,000.00 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม และ
สนบัสนุนงบประมาณให้กบัท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอช านิ 

41. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนกิจกรรม อป
พร. 

 10,000.00 เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมต่างๆของ อปพร. ไดรั้บการ
สนบัสนุน 

42. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคล์ดอบุติัเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 3,000.00 เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ช่วง 7 วนั อนัตรายเทศกาลสงกรานต์ 

43. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคล์ดอบุติัเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 3,000.00 เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ช่วง 7 วนั อนัตรายเทศกาลปีใหม่ 

44. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการงานประเพณีนมสัการ
หลวงพอ่ช านิจ 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 
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45. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมเมืองบุรีรัมย ์(งานวนั
สถาปนาเมืองแปะ) 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สนบัสนุนงบประมาณแก่ส านกังานจงัหวดั
บุรีรัมย ์

46. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนการจดังานรัฐพิธี  150,000.00 เพ่ือให้งานรัฐพิธีด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ช านิ 

47. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง  10,000.00 ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์ สนบัสนุนงบประมาณแก่ส านกังานจงัหวดั
บุรีรัมย ์

48. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหารายไดเ้พ่ือจดักิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จงัหวดับรีุรัมย ์

 10,000.00 เพ่ือให้การด าเนินงานของเหล่ากาชาดจงัหวดั
บุรีรัมยเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สนบัสนุนงบประมาณให้กบัส านกังานเหล่า
กาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์

49. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนบัสนุนโครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอล
ประเพณีจงัหวดับุรีรัมย ์

 5,000.00 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถดา้นกีฬาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

สนบัสนุนงบประมาณแก่หน่วยด าเนินการ 

50. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาช านิเกมส์ตา้นยา
เสพติด 

 25,000.00 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถดา้นกีฬา 

สนบัสนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ช านิ 

51. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นความ
มัน่คง 

 20,000.00 เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง สนบัสนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ช านิ 

52. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดภายใตย้ทุธศาสตร์
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 10,000.00 เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด สนบัสนุนงบประมาณให้กบัท่ีท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

53. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

 77,500.00 เพ่ือป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนขับา้ 

เพ่ือให้สุนขัและแมวไดรั้บการฉีดวคัซีนได ้
100% 

54. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 20,000.00 เพ่ือป้องกนัการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน
ไม่ให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

55. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอช านิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 20,000.00 เพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอช านิในการรวบรวมขอ้มูล
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอช านิได้
ใชส้ถานท่ีศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ในการปฏิบติัการแกไ้ข
ปัญหาในการช่วยเหประชาชนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ 

56. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 741,000.00 เพ่ือให้เดก็ไดมี้การพฒันาการคุณภาพท่ีดี จ านวนร้อยละ 100 

57. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
วางแผน ส่งเสริม
การลงทุน 

โครงการฝึกอบรมการท าน ้าพริก  20,000.00 เพ่ือให้ครัวเรือนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน 
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58. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย  40,000.00 เพ่ือให้ครัวเรือนมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 

คน 

59. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการเฝ้าระวงัการลกัลอบตดัไม้
ท าลายป่า 

 40,000.00 เพ่ืออนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
ให้คงอยู ่

จดัเวรยามตรวจป่า อาทิตย์
ละ 1 คร้ัง 

60. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกตน้ไมต้าม (โครงการรัก
น ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน) 

 30,000.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกตน้ไมจ้ านวน 
10,000 ตน้ 

61. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาขีดสมรรถนะขององคก์ร โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

 250,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  
3.2 กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม. 
7 

 435,000.00 433,000.00 1/2562 17/01/2562 60 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม. 
9 

 386,000.00 384,000.00 4/2562 23/01/2562 60 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริม
เหลก็ภายในหมู่บา้น ม.2 

 303,000.00 302,000.00 6/2562 21/02/2562 60 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริม
เหลก็ภายในหมู่บา้น ม.3 

 2,586,000.00 2,410,000.00 5/2562 24/01/2562 90 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริม
เหลก็ภายในหมู่บา้น ม.8 

 396,000.00 394,000.00 3/2562 15/02/2562 60 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริม
เหลก็ภายในหมู่บา้น ม.9 

 116,000.00 112,000.00 7/2562 21/02/2562 60 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดยเสริม
ดินพร้อมลงหินคลุก ม.2 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

205,000.00 204,000.00 11/2562 18/03/2562 60 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน โดยลงหิน
คลุก ม.5 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

167,000.00 165,000.00 9/2562 18/04/2562 45 

9. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน โดยลงหิน
คลุก ม.10 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

378,000.00 375,800.00 10/2562 19/04/2562 60 

10. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดยเสริม
ดินพร้อมลงหินคลุก ม.12 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

53,800.00 53,000.00 12/2562 18/04/2562 30 

11. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด (ช่อผกาเกมส์) 

 130,000.00 43,600.00 57/2562 13/11/2561 1 

  10,800.00 58/2561 13/11/2561 1 

  30,500.00 59/2561 15/11/2561 2 

  29,100.00 61/2561 12/11/2561 5 

  3,200.00 062/2561 09/11/2561 8 

  3,200.00 63/2561 09/11/2561 8 

  3,200.00 66/2562 09/11/2561 8 

  3,200.00 67/2562 09/11/2561 8 
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  ยทุธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงนิตามสัญญา คู่สญัญา วนัท่ีเซ็นสญัญา ระยะเวลาการด าเนินงาน 

12. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั
กีฬาช านิเกมส์ตา้นยาเสพติด 

 50,000.00 42,500.00 107/2562 20/12/2561 7 

  7,500.00 110/2562 21/12/2561 5 

13. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ
เดก็นกัเรียน 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวตัถุประสงค ์

2,904,000.00 278,000.00 035/2562 31/10/2561 1 

  109,000.00 036/2562 31/10/2561 1 

  123,000.00 037/2562 31/10/2561 1 

  176,000.00 038/2562 31/10/2561 1 

  123,000.00 190/2562 07/02/2562 1 

14. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนบัสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.
ช่อผกา 

 120,000.00 120,000.00 143/2562 10/01/2562 1 

15. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เงินอุดหนุนแบบ
มีวตัถุประสงค ์

7,812,000.00 610,000.00 04/2562 09/10/2561 1 

16. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ
มีวตัถุประสงค ์

150,000.00 10,000.00 6/2562 09/10/2561 1 

17. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียผูพิ้การ เงินอุดหนุนแบบ
มีวตัถุประสงค ์

4,464,000.00 310,400.00 05/2562 09/10/2561 1 

18. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหารายไดเ้พ่ือจดั
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์

 10,000.00 10,000.00 46/2562 05/11/2561 1 

19. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาช านิเกมส์
ตา้นยาเสพติด 

 25,000.00 25,000.00 105/2562 18/12/2561 1 

20. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
วางแผน ส่งเสริม
การลงทุน 

โครงการฝึกอบรมการท าน ้าพริก  20,000.00 3,600.00 205/2562 14/02/2562 1 

21. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
วางแผน ส่งเสริม
การลงทุน 

โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย  40,000.00 7,200.00 171/2562 30/01/2562 2 

  1,000.00 172/2562 30/01/2562 2 

22. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาขีด
สมรรถนะขององคก์ร 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. 

 250,000.00 10,400.00 29/2562 30/10/2561 1 

  10,325.00 32/2562 31/10/2561 1 

  117,400.00 31/2562 31/10/2561 5 
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3.3 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการที่               
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ               
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 18 18 100 
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 52 38 73.07 
3.การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 6 2 33.33 
4.การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 

5.การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร  2 1 50.00 

รวม 80 61 76.25 
    

  โดยภาพรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2562 
จ านวน  80 โครงการ สามารถน าเข้าสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 61 โครงการ                  
คิดเป็นร้อยละ 76.25  

 หากพิจารณาผลการด าเนินงานรายตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ ามีผลการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต มีผลการด าเนินโครงการร้อยละ 73.07 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีผลการด าเนินโครงการร้อยละ 50.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรมีผลการ
ด าเนินงานโครงการร้อยละ 50.00 ยุทธศาสตร์การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน มีผลการด าเนินโครงการ
ร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
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สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เด็ก
ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่ง
น้ าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
มากขึ้น 

7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

------------------------------------ 
 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภคบริโภค   
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกายังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจ

แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถื อเป็น
ส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านาในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยัง
ไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไป
ว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่า
ลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

ปัญหาด้านสังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกำรพัฒนำ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของต าบลช่อผกาแม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่านหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเกิดการเสียหาย จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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คณะผู้จัดท า 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

1. นายทองดี  ปะริโต     ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์    รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายประจวบ  วงษาเศก    กรรมการ 
4. นายพัด  เกิดช่อ     กรรมการ 
5. นายสมหวัง  ศรีเนาวรัตน์    กรรมการ 
6. นางกันต์ณภัค อวะรัมย์     กรรมการ 
7. นายพิทักษ์  อ่อนนวล    กรรมการ 
8. นายทองสุข  ทองเทพ     กรรมการ 
9. นายสุเทพ  นวลศิริ     กรรมการ 
10. นายอุดม  ทวีศรี     กรรมการ 
11. นางสิราวรรณ์ เริกชัย     คณะกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
  
  
  
  
  

 


