




คำนำ 
 

ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได�กำหนดให�มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีหน�าท่ี
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เป>ดเผยภายใน     
สิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป>ดประกาศไว�เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�า   
สามสิบวันโดยอย�างน�อยป@ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป@     

 

ดังนั้นเพ่ือให�เป?นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  จึงได�ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�
จากการติดตามให�นายกองค�การบริหารส�วนตำบลแชะทราบ  คณะกรรมการหวังว�ารายงานผลการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท�องถ่ินฉบับนี้จะสามารถเป?นประโยชน�อย�างยิ่งในการพัฒนาตำบลองค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ สามารถแก�ไขปFญหาให�กับประชาชนได�และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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บทสรุปสำหรับผู�บริหาร 
 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ เป?นแผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อ
ใช�เป?นแนวทางในการบริหารงานและแก�ไขปFญหาความเดือดร�อนของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ ตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน โดยได�แบ�งยุทธศาสตร�การพัฒนาออกเป?น 10 ด�าน ได�แก�  

ยุทธศาสตร�ที่  1  การสานต�อแนวทางพระราชดำริ 
      ยุทธศาสตร�ที่  2  การพัฒนาด�านการศึกษา 
      ยุทธศาสตร�ที่  3  ด�านการพัฒนาการเกษตร 
      ยุทธศาสตร�ที่  4  ด�านการพัฒนาสังคม 
      ยุทธศาสตร�ที่  5  ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 
      ยุทธศาสตร�ที่  6  ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร�ที่  7  ด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
      ยุทธศาสตร�ที่  8  ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
      ยุทธศาสตร�ที่  9  ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
      ยุทธศาสตร�ที่  10  ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารตำบลแชะ ในคร้ังนี้เป?นไปตาม
บทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเป?นการวิเคราะห�ถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให�สอดคล�องกับสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 



1 | ห น � า  
 

ส�วนที่ 1   
บทนำ 

 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป!นกระบวนการท่ีแตกต'างกัน มีจุดหมาย
ไม'เหมือนกัน แต'กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข�องสัมพันธ6กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช�ด�วยกันอย'างเหมาะสม จะช'วยให�นายกองค6การบริหาร
ส'วนตำบล พนักงานส'วนตำบล พนักงานจ�างและสมาชิกสภาองค6การบริหารส'วนตำบล สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท�องถ่ินตามแผนงาน โครงการ ได�อย'างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะจึงเป!นการติดตามผลท่ีให�ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู�รับผิดชอบแต'ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค6การบริหารส'วน
ตำบลแชะหรือกิจกรรมต'าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม'ได�ดำเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินที่ได�กำหนดไว�หรือไม' รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช�ปHจจัยหรือทรัพยากรต'าง ๆ ในการพัฒนาองค6การบริหารส'วนตำบลแชะตรวจสอบดูว'า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได�รับปHจจัยหรือทรัพยากรทั้งด�านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว�
หรือไม'อย'างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว'าได�ผลตรงตามเปJาหมายที่กำหนดไว�หรือไม'เพียงใด มีปHญหา
อุปสรรคอะไรบ�าง ทั้งในด�านการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท�องถ่ิน และข้ันตอนต'าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป!นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินว'าดำเนินการได�ตามเปJาหมายท่ีกำหนดไว�หรือไม' ทำให�ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได�อย'างเป!นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให�ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ'อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปHญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน โครงการ กิจกรรม
ต'าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากนายกองค6การบริหารส'วนตำบล สมาชิกสภาองค6การบริหารส'วนตำบล ปลัดองค6การบริหาร
ส'วนตำบล ผู�อำนวยการกอง และบุคลากรขององค6การบริหารส'วนตำบล     แชะ สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส'วนเก่ียวข�อง
เพื่อนำไปสู'การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในสังคมภายใต�ความ
ต�องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลแชะ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู'การวางแผนการพัฒนาในปUต'อ ๆ ไปเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค'าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต�องเร'งรีบดำเนินการและจะต�องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานต'าง ๆ ที่เป!นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปHญหาและอุปสรรคก็จะต�องตั้งรับให�ม่ัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งม่ันอย'างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เป!นปHญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ'อนต�องหยุดและถดถอยปHญหาลงให�ได� ดำเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึนตั้งรับให�ม่ัน
เพื่อรอโอกาสและสุดท�ายเม่ือมีโอกาสก็จะต�องใช�พันธมิตรหรือผู�มีส'วน   ได�เสียในองค6การบริหารส'วนตำบลแชะให�
เกิดประโยชน6เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต'าง ๆ พร�อมการปรับปรุงและเร'งรีบดำเนินการ สิ่งเหล'านี้จะ
ถูกค�นพบเพื่อให� เกิดการพัฒนาองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส'งผลให�เกิด
กระบวนการพัฒนาอย'างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน เป!นไปตามเปJาหมายประสงค6ที่ตั้งไว�ได�อย'างดียิ่ง 
 
 



2 | ห น � า  
 

 
2. วัตถุประสงค%ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมุ'งค�นหาแผนงาน โครงการท่ีได�ดำเนินการไปแล�วว'าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต'อไปตามวัตถุประสงค6ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว'างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท�องนั้นว'ามีปHญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปJาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท�องถ่ินที่ไม'ได�ดำเนินการเป!นเพราะเหตุใด เกิดปHญหาจากเรื่องใด จึงได�กำหนดเป!นวัตถุประสงค6ได�ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป!นเครื่องมือในการบริหารราชการท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ซ่ึงจะช'วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน�าที่ของหน'วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให�ทราบความก�าวหน�าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปJาหมายท่ีกำหนดไว� สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปHญหา อุปสรรคในการพัฒนาท�องถ่ินตามภารกิจท่ีได�กำหนดไว� 
  3. เพื่อเป!นข�อมูลสำหรับเร'งรัด ปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร'องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม'เหมาะสมหรือหมดความจำเป!นขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริห ารการ ใช�จ' าย งบประมาณของอ งค6การบริห ารส'วน
ตำบลแชะ 
  5. เพ่ือสร�างความรับผิดชอบของนายกองค6การบริหารส'วนตำบล ปลัดองค6การบริหารส'วนตำบล 
ผู�อำนวยการกองขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ที่จะต�องผลักดันให�การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต'าง ๆ 
เป!นไปอย'างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค6กับให�เกิดประโยชน6กับผู�มีส'วนได�เสีย ผู�มีส'วนเก่ียวข�อง ประชาชนใน
ตำบลแชะหรือสังคมส'วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร�อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ]ายต'าง ๆ ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 29 กำหนดว'า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน มีอำนาจหน�าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ินต'อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต'อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ี
เปaดเผยภายในสิบห�าวันนับแต'วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล'าวและต�อง        ปaดประกาศไว�เป!นระยะเวลา
ไม'น�อยกว'าสามสิบวันโดยอย'างน�อยปUละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปU (4) แต'งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช'วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด�วย  
  1)  สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู�แทนหน'วยงานที่เก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหน�าส'วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ต�อง
ดำเนินการให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค6ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปU ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาให�เหมาะสมกับองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท�องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต'อผู�บริหาร
ท�องถ่ินเพ่ือดำเนินการต'อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วนตำบล      แชะ 
ได�กำหนดการแบ'งข้ันตอนเพ่ือเป!นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค6และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร6และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข�อมูลของโครงการที่จะติดตามว'ามี
วัตถุประสงค6หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว�หรือไม' (ซ่ึงดูได�จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ�า
กำหนดไว�แล�วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป!นผู�รับผิดชอบ ใครเป!นผู�ใช�ผลการติดตาม เป!นต�น จากน้ันศึกษาว'าผู�ใช�ผล
การนำผลไปใช�ประโยชน6อย'างไร เม่ือใด ข�อมูลหลัก ๆ ที่ต�องการคืออะไร ต�องการให�รายงานผลอย'างไร มี
ข�อเสนอแนะในการติดตามผลอย'างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล'าวอาจใช�วิธีสัมภาษณ6และ/หรือสังเกตแล�วนำผลท่ีได�มา
กำหนดเป!นวัตถุประสงค6และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค6และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข�อ 
2.1 มาวิเคราะห6 แล�วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด�วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค6การติดตามแหล'งข�อมูล 
เวลาที่เก็บข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และวิธีการวิเคราะห6ข�อมูล จากน้ันสร�างเคร่ืองมือซ่ึงส'วนใหญ'จะเป!นแบบ
สัมภาษณ6หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป!นการดำเนินการตามวัตถุประสงค6และ
ข้ันตอนที่ได�กำหนดไว� ซ่ึงสิ่งสำคัญที่ต�องการในชั้นนี้ คือ ข�อมูลจากแหล'งต'าง ๆ ดังนั้น แม�จะวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ไว�ดีและได�ข�อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต'ถ�าในเชิงปริมาณได�น�อยก็ต�องติดตามเพิ่มจนกว'าจะได�ครบข้ันต่ำตามท่ี
กำหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห6ข�อมูล เป!นการวิเคราะห6ตามวัตถุประสงค6ของการติดตามที่กำหนดไว�แต'ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว� โดยอาจใช�วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช'น การแจงนับ ค'าร�อยละ จำนวน เป!นต�น หรือ
อาจใช�การวิเคราะห6แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท6 (Gantt 
Chart) หรืออาจใช�หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท�องถ่ินเป!นการรายงานให�ผู�เก่ียวข�องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กำหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได�
ตามความเหมาะสมขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป!นรายงาน
เชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด�วยก็ได� ความเป!นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค6และประโยชน6ที่คาดว'าจะ
ได�รับจากการติดตาม  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินต'อผู�บริหารท�องถ่ินเพื่อให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต'อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน โดยอย'าง
น�อยปUละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปU 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก�ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะหรือผู�เก่ียวข�องหรือ   ผู�มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ]ายต'าง ๆ ได�รับรายงานสรุปแล�วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก�ไขปHญหาท่ีได�จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได�ตามความเหมาะสมต'อนายกองค6การบริหารส'วนตำบล
แชะ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีอำนาจหน�าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต'อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต'อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินโดยอย'างน�อยปUละ
หน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปU  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป!นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ6หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินใช�ในการเก็บข�อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช�เคร่ืองมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�คิดสร�างไว�เพ่ือใช�ในการติดตามและ
ประเมินผล  และหรือโดยการสร�างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�แก' แบบสอบถาม 

     ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในเขตองค6การบริหารส'วนตำบล   
แชะทราบในที่เปaดเผยภายในสิบห�าวัน นับแต'วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล'าวและต�องปaด
ประกาศไว�เป!นระยะเวลาไม'น�อยกว'าสามสิบวัน 

ธันวาคม 

ต้ังข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

นายกองค6การ
บริหารส'วนตำบล 

 

 

สภาองค6การ
บริหารส'วนตำบล 

 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายกองค6การ
บริหารส'วนตำบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาขององค6การ
บริหารส'วนตำบล 

 

นายกองค6การ
บริหารส'วนตำบล 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ6  (Interview) และแบบสังเกตการณ6 (Observation) เป!นต�น  โดยอาศัยสภาพ
พ้ืนที่ท่ัวไป อำนาจหน�าท่ี ภารกิจขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินรวมถึงผู�มีส'วนได�เสียในท�องถ่ินรวมทั้งเกณฑ6
มาตรฐาน แบบต'าง ๆ  ที่ได�กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช�เพื่อปรับปรุงแก�ไขแล�ว  จึงนำเคร่ืองมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินไปใช�ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข�อมูล 
วิเคราะห6ข�อมูล สรุปข�อมูลท่ีเป!นจริงต'อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วน
ตำบลแชะอย'างน�อยปUละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปUงบประมาณนั้น ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปU 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต'อผู�บริหาร
ท�องถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพื่อให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอสภาท�องถ่ินภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล�อง (Relevance) เป!นความสอดคล�องของยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได�กำหนดข้ึนมีความสอดคล�องและนำไปกำหนดเป!นวิสัยทัศน6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด�วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ6 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเคร่ืองมือท่ีมีอยู'จริงในองค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก�าวหน�า (Progress) กรอบของความก�าวหน�าแผนงาน โครงการต'าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป!นโครงการในรอบ 5 ปU วัดได�จากช'องปUงบประมาณและท่ีผ'านมา โครงการที่ต'อเนื่องจากปUงบประมาณที่ผ'านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป!นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ6กันระหว'างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได�รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช�ไปในการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป!นต�น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป!นผลท่ีได�จากประสิทธิภาพทำให�เกิดผลลัพธ6และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได�เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป!น
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป!นต�น 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค6ประกอบใหญ' ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู�เข�าร'วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต'าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปJาหมายเพ่ือมุ'งตอบปHญหาการติดตามและประเมินผลได�อย'างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได� 
    2) การสำรวจ (survey) เป!นการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู�รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว�แล�ว หรืออาจเป!นข�อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู�มีส'วนเก่ียวข�อง 
เจ�าหน�าที่ บุคลากรขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินเป!นข�อมูลท่ีมีอยู'ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษา
ได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได� 
  3.  กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช.ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินกำหนด
เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล ด�วยเอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร6และ
โครงการมีความจำเป!นอย'างยิ่งที่จะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเป!นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร6การพัฒนา ปHญหาความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน สาเหตุของปHญหา แนวทางการแก�ไขปHญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปJาประสงค6 ค'าเปJาหมาย กลยุทธ6 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน6ขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 
 
5. ประโยชน%ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน6ท่ีสำคัญคือ การนำไปใช�แก�ไขปHญหาต'าง ๆ ระหว'างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช�สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต ประโยชน6ต'าง ๆ แยกเป!นหัวข�อได� ดังนี้ 
  1. ได�ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ6ต'าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินและการดำเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทำให�วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได�ทราบถึงข�อดี ข�อเสีย ข�อบกพร'องต'าง ๆ ตลอดจนปHจจัยท่ีทำให�แผนพัฒนาท�องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท�องถ่ินมีปHญหา ทำให�สามารถแก�ไขได�ทุกจุด ตรงเปJาหมายอย'างทันท'วงที ท้ังในปHจจุบันและอนาคต 
  3. ช'วยให�การใช�ทรัพยากรต'าง ๆ เกิดความประหยัด คุ�มค'าไม'เสียประโยชน6 ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห6ข�อมูลต'าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต�องการ สภาพปHญหาต'าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป!นโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข�อมูลท่ีเป!นจริง     ทำให�ได�รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู�มีส'วนได�เสีย หน'วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค6กรต'างๆ 
  5. กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต'อหน�าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร�นในการแก�ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข�อมูลให�เป!น
ปHจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู�บริหารท�องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู�บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ]ายต'าง ๆ ขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได�อย'างถูกต�อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท�องถ่ินให�สอดคล�องกับ
สภาพความเป!นจริงและตามอำนาจหน�าที่ นอกจากน้ียังสามารถกำหนดมาตรการต'าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก�ไขและ
ปJองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได�  
  7. ทำให�ภารกิจต'าง ๆ ของบุคลากรในองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินแต'ละคน แต'ละสำนัก/กอง/ฝ]ายต'าง ๆ 
มีความสอดคล�องกัน ประสานการทำงานให�เป!นองค6รวมของหน'วยงาน ทำให�เปJาหมายขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน
เกิดความสำเร็จตามเปJาหมายหลัก มีความสอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให�เป!นไปและตรงตามวัตถุประสงค6ของโครงการ กิจกรรม 
งานต'าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เม่ือได�รับการบริการประชาชนในเขตองค6การบริหารส'วนตำบลแชะ  



7 | ห น � า  
 

 
ส�วนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 
 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลใน ป1งบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1 ยุทธศาสตร%การพัฒนาท.องถิ่น 

 องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ระดมสมองจากหมู'บ�าน ประชาคมหมู'บ�าน ประชาคมตำบล ปราชญ6
ชาวบ�าน  องค6กรต'าง ๆ ในเขตตำบล และผู�มีความรู�ความสามารถเพ่ือวิเคราะห6จุดแข็ง จุดอ'อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาองค6การบริหารส'วนตำบลให�เป!น “น้ำไหล ไฟสว�าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาเป:น
สุข”  

 ประเด็นยุทธศาสตร6 และแนวทางการพัฒนาขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ซ่ึงได�กำหนดยุทธศาสตร6ใน
การพัฒนาเพื่อให�วิสัยทัศน6ประสบความสำเร็จ จำนวน 10 ยุทธศาสตร6 โดยให�ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู'
กันไปทุกด�าน จึงได�กำหนดยุทธศาสตร6 และแนวทางพัฒนาการพัฒนาองค6การบริหารส'วนตำบล 10 ยุทธศาสตร6 
ดังน้ี 

  ๑. ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านสานต�อแนวทางพระราชดำริ 
  ๑.) ประสาน และบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู'หัว ฯ เม่ือปU 
๒๕๓๘ เพื่อแก�ไข และปJองกันปHญหาอุทกภัยอย'างเป!นระบบ 
  ๒.) พัฒนาขุดลอกคูคลองสงวน และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภค และบริโภครวมทั้ง
วางโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือแก�ไขปHญหาน้ำท'วม และน้ำแล�ง 
  ๓.) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านการศึกษา 
  ๑.) ส'งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให�เป!นไปตามมาตรฐานการศึกษาให�เป!นผู�มีคุณภาพมี
ทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.) การพัฒนา และเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากรศึกษา นักเรียน) ให�เป!นผู�มี
คุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๓.) ส'งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๓. ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านการพัฒนาการเกษตร 
  ๑.) ลดต�นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค'าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให�มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการร'วมมือ และให�ความร'วมมือกับหน'วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 
  ๒.) ส'งเสริม และพัฒนาเครือข'ายผู�นำด�านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
  ๓.) ส'งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค�าทางการเกษตร และเพ่ิมช'องทางตลาด 
  ๔.) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาสังคม 
  ๑.) ส'งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู�นำชุมชน คณะกรรมการหมู'บ�าน และชุมชนให�เข�มแข็ง 
  ๒.) ส'งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
  ๓.) ส'งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส 
ประชาชน  
  ๔.) ปJองกัน และแก�ไขปHญหาการเสพ การผลิต และการจำหน'ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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  ๕. ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑.) ส'งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให�มีสุขภาพแข็งแรงโดยให�การเรียนรู�
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปJองกันโรค การใช�ยาอย'างถูกต�อง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน6 และ
การเข�ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการแพทย6 
  ๒.) การปJองกัน การควบคุมการแพร'ระบาดของโรคติดต'อ 
  ๖. ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน 
  ๑.) การจัดให�มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษา 
  ๒.) การจัดให�มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  ๓.) การจัดให�มีผังเมืองของท�องถ่ิน และผังเมืองรวม 
  ๔.) การสร�าง และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ท่ีเชื่อมระหว'างองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
  ๗. ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาการท�องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  ๑.) พัฒนาฟ��นฟู และส'งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยการ
อนุรักษ6สืบสานต'อ และเช่ือมโยงสู'กิจกรรมการท'องเท่ียว 
  ๒.) พัฒนา และฟ��นฟูแหล'งท'องเท่ียว สร�างแหล'งท'องเที่ยวใหม' รวมทั้งกิจกรรมด�านการท'องเที่ยว   
  ๓.) ส'งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข'งขันกีฬาประเภทต'าง ๆ รวมถึงการสร�าง
ความเป!นเลิศทางด�านกีฬา 
  ๘. ยุทธศาสตร%ด.านการบริหารจัดการบ.านเมืองท่ีดี 
  ๑.) ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ให�รองรับการปฏิบัติภารกิจหน�าที่ ตามท่ีกฎหมายกำหนด
อย'าง       มีประสิทธิภาพ 
  ๒.) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให�ได�รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู� เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร'วมมือกับประชาคม
อาเซียน 
  ๓.) ส'งเสริม สนับสนุนประชาชนให�มีส'วนร'วมในการกำหนดนโยบาย และความต�องการของ
ประชาชนในการพัฒนา 
  ๙. ยุทธศาสตร%ด.านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย%สิน 
  ๑.) ส'งเสริม สนับสนุน และร'วมมือกับส'วนราชการ หน'วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค6กรท่ี
เก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อมในการปJองกันภัย และการช'วยเหลือผู�ประสบภัย 
  ๒.) ส'งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครปJองกันภัยฝ]ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยการจราจร และการปJองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑๐. ยุทธศาสตร%ด.านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล.อม 
  ๑.) พัฒนาฟ��นฟู และอนุรักษ6ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล'งน้ำ ลุ'มน้ำลำคลอง และป]าไม�ให�มีความ
อุดมสมบูรณ6 
  ๒.) รณรงค6สร�างจิตสำนึกเพื่อปJองกัน และแก�ไขปHญหามลพิษ และปHญหาสิ่งแวดล�อมของชุมชน
ท�องถ่ินทุกระดับ   
  ๓.) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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1.2 โครงการพัฒนาท.องถิ่น 

  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) โดยสรุปดังนี้ 
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  โดยกำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  รวม 147 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร6ได�
ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร% 
จำนวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ท่ีได.ปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ 5 1 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 11 10 
3. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 10 0 
4. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 20 8 
5. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 6 4 
6. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 45 26 
7. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

15 11 

8. ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 21 10 
9. ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

6 3 

10. ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

8 2 

รวม 147 75 
 

 สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เฉพาะปU ๒๕64 กำหนด
ไว� 147 โครงการ ปฏิบัติได�จริง 75 โครงการ คิดเป!นร�อยละ  51.02 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร% 

จำนวน
โครงการท่ีเสร็จ 

จำนวน
โครงการท่ี

อยู�ใน
ระหว�าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ท่ียังไม�ได.
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จำนวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ท้ังหมด 

จำนวน ร.อยละ จำนวน 
ร.อย
ละ 

จำนวน ร.อยละ จำนวน 
ร.อย
ละ 

จำนวน 
ร.อย
ละ 

จำนวน ร.อยละ 

๑)  ยุทธศาสตร6การสาน
ต'อแนวทางพระราชดำร ิ

1 5.00 - - 4 75.00 - - - - 5 ๑๐๐.๐๐ 

๒)  ยุทธศาสตร6การ
พัฒนาด�านการศึกษา 

10 90.9 - - 1 9.1 - - - - 11 ๑๐๐.๐๐ 

๓)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาการเกษตร 

0 0 - - 10 100 - - - - 10 ๑๐๐.๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาสังคม 

8 40 - - 12 60 - - - - 20 ๑๐๐.๐๐ 

๕) ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

4 66.67 - - 2 33.33 - - - - 6 ๑๐๐.๐๐ 

๖)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

26 57.77 - - 19 42.23 - - - - 45 ๑๐๐.๐๐ 

๗)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาการท'องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

11 73.33 - - 4 26.67 - - - - 15 ๑๐๐.๐๐ 

๘)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
บริหารจดัการบ�านเมืองท่ี
ดี 

10 47.62 - - 11 52.38 - - - - 21 ๑๐๐.๐๐ 

๙)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย6สิน 

3 50 - - 3 50 - - - - 6 ๑๐๐.๐๐ 

๑๐)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
อนุรักษ6
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

2 25 - - 6 75 - - - - 8 ๑๐๐.๐๐ 

รวมท้ังหมด 75 51.02 ๐ ๐ 72 48.98 ๐ ๐ ๐ ๐ 147 100.00 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได.รับและการเบิกจ�ายงบประมาณป1 ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร% 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร.อยละ จำนวนเงิน ร.อยละ จำนวนเงิน ร.อยละ 
๑)  ยุทธศาสตร6การสานต'อ
แนวทางพระราชดำร ิ 2๐,๐๐๐ ๒.๒๐ ๐ ๐ 2๐,๐๐๐ ๒.๒๐ 
๒)  ยุทธศาสตร6การพัฒนา
ด�านการศึกษา ๓,288,66๐ ๑๖.๑๘ ๐ ๐ ๓,288,66๐ ๑๖.๑๘ 
๓)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาการเกษตร 0 0 ๐ ๐ 0 0 
๔)  ยุทธศาสตร6ด�านกาน
พัฒนาสังคม ๑3,260,292 ๔๙.๒๕ ๐ ๐ ๑3,260,292 ๔๙.๒๕ 
๕)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาสาธารณสุข 235,๐๐๐ ๐.๖๒ ๐ ๐ 235,๐๐๐ ๐.๖๒ 
๖)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 6,738,0๐๐ ๒๘.๖ ๐ ๐ 6,738,0๐๐ ๒๘.๖ 
๗)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
พัฒนาการท'องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 416,000 ๐.๗ ๐ ๐ 416,000 ๐.๗ 
๘)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
บริหารจดัการบ�านเมืองท่ีด ี 796,๐๐๐ ๒.๑๘ ๐ ๐ 796,๐๐๐ ๒.๑๘ 
๙)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย6สิน 110,๐๐๐ ๑.๑๕ ๐ ๐ 110,๐๐๐ ๑.๑๕ 
๑๐)  ยุทธศาสตร6ด�านการ
อนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ๑0๐,๐๐๐ ๐.๔๔ ๐ ๐ ๑0๐,๐๐๐ ๐.๔๔ 

รวม ๒4,963,952 ๐.๖๖ ๐ ๐ ๒4,963,952 ๐.๖๖ 
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1.5 ปUญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางแก.ไข 
 

ปUญหา อุปสรรค 
ในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยและเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบปHญหาการแพร'

ระบาดของโรคติดต'อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙(COVID - ๑๙) ซ่ึงจังหวัดนครราชสีมาต�องดำเนินการตามมาตรการ
การปJองกันโรคระบาดดังกล'าวอย'างต'อเน่ือง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต'อของ
จังหวัดนครราชสีมา มีผลต'อดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ท่ีมีลักษณะเป!นการรวมคน
เป!นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต'อการแพร'ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมสามารถดำเนินการต'อไปได�ในขณะนี้ 
ทำให�ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร6 และแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
สามารถบรรลุเปJาหมายได�  
 

แนวทางแก.ไข 
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ดำเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ิน และ โอนเพิ่ม/

ลดบประมาณตามข�อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง เพ่ือให�การใช�จ'าย
งบประมาณเป!นไปตามสถานการณ6 และสนองความต�องการของประชาชนและเกิดประโยชน6สูงสุดในพื้นที่ของ
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะตามความเหมาะสม 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ป1งบประมาณ พ.ศ.2565 

ด�วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให� องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ิน 
เปaดเผยข�อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส'วน
ร'วมด�วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ 30 (5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต'อสภา
ท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบ ในท่ีเปaดเผยภายในสิบห�าวันนับแต'วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล'าว และต�อง ปaดประกาศไว�เป!นระยะเวลาไม'น�อยกว'าสามสิบวันโดยอย'างน�อยปUละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปU ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให�เป!นไปตามเจตนารมณ6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช�จ'าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบ
ปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให�ประชาชนได�มีส'วนร'วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค6การ
บริหารส'วนตำบลแชะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน6 ขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 

     "น้ำไหล ไฟสว'าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาสุข" 
พันธกิจ ขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 

    1) การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งเพ่ือให�ได�รับการบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานที่ดี และเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 

    2) การบริหารจัดการเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอย'างถูกสุขลักษณะ 

    3) การส'งเสริม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค6กร ครอบครัว และตัวบุคคลในด�านต'าง ๆ 

    4) สนับสนุนการมีส'วนร'วมจากทุกส'วนท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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ยุทธศาสตร6การพัฒนา ของอบต.แชะได�กำหนดยุทธศาสตร6และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร6ไว� 10 
ยุทธศาสตร6 ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร6การสานต'อแนวทางพระราชดำริ 
      2. ยุทธศาสตร6การพัฒนาด�านการศึกษา 

      3. ยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนาการเกษตร 

      4. ยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนาสังคม 

      5. ยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 

      6. ยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

      7. ยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนาการท'องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

      8. ยุทธศาสตร6ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
      9. ยุทธศาสตร6ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 

      10. ยุทธศาสตร6ด�านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร% 
 

องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�จัดทำแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาและแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ'านการมีส'วนร'วมของประชาชน 
เช'น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟHงปHญหาและความต�องการที่แท�จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก'อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ที่บรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน ต'อไป 

องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได�
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร
 2561 2562 2563 2564 2565 
จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสานต�อ
แนวทางพระราชดำริ 

5 1,156,000.00 5 1,156,000.00 13 13,956,000.00 15 14,852,000.00 14 14,676,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด�านการศึกษา 

17 3,380,000.00 17 3,380,000.00 18 3,640,000.00 18 3,640,000.00 18 3,640,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาการเกษตร 

21 1,195,000.00 21 1,195,000.00 27 1,775,000.00 29 2,751,000.00 27 1,775,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาสังคม 

36 11,505,600.00 36 11,505,600.00 41 12,835,600.00 41 12,835,600.00 41 12,835,600.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 11 1,005,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

32 4,643,400.00 64 11,794,500.00 301 261,672,008.00 289 252,953,939.00 298 249,405,300.0
0 

ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาการท�องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ี
ดี 

26 1,386,000.00 26 1,586,000.00 26 1,536,000.00 26 1,586,000.00 26 1,586,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

10 640,000.00 10 640,000.00 12 684,000.00 10 640,000.00 10 640,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

12 650,000.00 12 650,000.00 13 2,950,000.00 14 3,350,000.00 13 1,050,000.00 

รวม 188 27,126,000 220 34,477,100 480 301,618,608 471 295,178,539 477 288,182,900 
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การจัดทำงบประมาณ ผู�บริหารองค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู'ในข�อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 23,897,700.00 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร6 ได�ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร
 โครงการ งบประมาณ 

ตามข%อบัญญัติ 
ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ 1 20,000.00 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 10 1,403,700.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 12 16,535,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 6 525,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 27 4,709,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 5 265,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีด ี 5 290,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 30,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3 120,000.00 

รวม 70 23,897,700.00 
 

การใช�จ�ายงบประมาณ องคการบริหารส�วนตำบลแชะ มีการใช�จ�ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข�อบัญญัติงบประมาณ โดยได�มีการก�อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จำนวนเงิน 19,184,375.13 
บาท มีการเบิกจ�ายงบประมาณ จำนวน 46 โครงการ จำนวนเงิน 18,107,875.13 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ได�ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร
 โครงการ การก+อหนี้

ผูกพัน/ 
ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจ+ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ 0 0.00 0 0.00 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 6 1,256,435.24 6 1,256,435.24 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 0 0.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 11 13,069,150.00 11 13,069,150.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 5 431,180.00 5 431,180.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 26 4,200,230.89 19 3,123,730.89 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

1 9,825.00 1 9,825.00 

ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีด ี 1 121,225.00 1 121,225.00 
ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 29,990.00 1 29,990.00 
ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 66,339.00 2 66,339.00 

รวม 53 19,184,375.13 46 18,107,875.13 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร%ตามแผนพัฒนาท.องถิ่น (พ.ศ. 2561-256)  
ยุทธศาสตร%ท่ี 1 ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านสานต�อแนวทางพระราชดำริ 

แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ6 พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริ 
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยุทธศาสตร%การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ

(บาท) 
หน�วยงาน        

ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับตำบลแชะ 
 

15,000 √ - - 14,900 กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการฝ�กอบรมการปJองกัน 
เด็กจมน้ำ และความปลอดภัย
ทางน้ำ   
 

30,000 
(โอนเพ่ิม 
20,000) 

√ - - 49,994 กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการฝ�กอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด� าน ก ารจั ด ก าร ศึ กษ าขอ ง
ผู� บ ริหาร และบุ คลากรทาง 
การศึกษา 
 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

4. โครงการส' งเสริมการเรียนรู�
เนื่องในวันเด็กแห'งชาติ  

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการแข'งขันกีฬาศูนย6พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ6 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

6. โค ร งก ารปJ อ ง กั น อุ บั ติ เห ตุ
อุบัติภัย และอัคคีภัยภายใน
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 √ - - 29,990 กอง
การศึกษาฯ 

7. โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติ  
การดูแลสุขภาพช'องปากและ
ฟHนของเด็กปฐมวัย    

20,000 √ - - 19,970 กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยุทธศาสตร%การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

8. โครงการเยาวชนต�นกล�าสู'
ประชาคมอาเซียน   

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

9. โครงการส'งเสริมการเรียนรู�
นอกสถานที่ เปa ด โลกกว�าง 
เพื่อสร�างประสบการณ6จริง
ระดับปฐมวัย 

30,000 √ - - 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

10. โครงการส'งเสริมทักษะและ
วิชาการแก'เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

11. โครงการสนับสนุนค'าใช�จ'าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

462,700 √ - - 446,212 กอง
การศึกษาฯ 

12. ค'าอาหารเสริม (นม) ศูนย6
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

822,200 √ - - 761,068.64 กอง
การศึกษาฯ 

13. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
อาหารกลางวัน 

1,556,73
0 

√ - - 1,455,300 กอง
การศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร%ท่ี 4 ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห% 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการดนตรีบำบัดสำหรับ
ผู�สูงอายุ 
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการดูแลผู�สู งวัย ใส'ใจ
ผู�สูงอายุ     
 

30,000 √ - - 29,200 กองสวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 4 ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล.วเสร็จ 
ระหว�าง

ดำเนินการ 
ยังไม�ได.

ดำเนินการ 

1. โครงการปJองกันและแก�ไข
ปHญหาการตั้งครรภ6ในวัยรุ'น  
  

40,000 √ - - 40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการปJองกัน และแก�ไข
ปHญหาความรุนแรงต'อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการส'งเสริมและพัฒนา
กลุ'มอาชีพตำบลแชะ     
 

50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการเส ริมสร� างความ        
สัมพันธ6ในครอบครัว 
 

30,000 √ - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพ และทัศนศึกษาดูงาน 
แกนนำกลุ'มอาชีพ และกลุ'ม
สตรี 
 

150,000 √ - - 141,550 กองสวัสดิการ
สังคม 

 
แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการ 

แล.วเสร็จ 
ระหว�าง

ดำเนินการ 
ยังไม�ได.

ดำเนินการ 

1. โครงการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 13,000,000
(โอนลด 

250,000) 

√ - - 9,819,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. โครงการเบ้ียยังชีพผู�พิการ 3,000,000 √ - - 2,771,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3. โครงการเบี้ ยยังชีพผู�ป] วย
เอดส6 

130,000 √ - - 114,000 กองสวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 5 ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการควบคุมและการปJอง กัน
โรคไข�เลือดออก 
 

100,000 √ - - 57,540 สำนักปลัด 

2. โครงการควบคุมและการปJอง กัน
โรคพิษสุนัขบ�า    
  

100,000 √ - - 98,640 สำนักปลัด 

3. โค รงการ จั ดการขยะมู ล ฝอย
ภายในชุมชน    

50,000 - - √  สำนักปลัด 

4. โครงการตลาดนัดสุขภาพ 50,000 √ - - 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการประชารัฐร'วมใจกำจัดภัย
โรค พิ ษ สุ นั ขบ� า แ ล ะ ค วบ คุ ม
ประชากรสุนัข แมวภายในตำบล
แชะ 

5,000 √ - - 5,000 สำนักปลัด 

6. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ต าม แ น ว ท า ง โค ร งก า ร ต า ม
พระราชดำริ ด�านสาธารณสุข 

220,000 √ - - 220,000 สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร%ท่ี 6  ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กทางเข�าซอย
บ�านนายอุดม ล'ามกระโทก 
หมู' 9 บ�านหนองมะค'า 
 

30,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

2. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
ก รีต เส ริ ม เห ล็ ก ซอยบ� าน     
นางกฤษณา  เสยกระโทก             
หมู' 10 บ�านดอนสง'างาม    

170,000 √ - - 
 

156,018.24 กองช'าง 

3. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�านนาง 
ประคอง ประสาน หมู'  11 
บ�านโนนทอง       

178,000 √ - - 177,000 กองช'าง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 6  ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

4. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�าน
นางวัน ดี ประเสริฐพงษ6  
หมู' 1 บ�านดอนกรูด 
 

120,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

5. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ�าน
นายฟJาแลบ สิงห6ผักแว'น 
หมู' 10 บ�านดอนสง'างาม 
 

95,000 √ - - 93,000.00 กองช'าง 

6. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยฟาร6ม
หมูนางจำรัส ยวดกระโทก 
หมู' 9 บ�านหนองมะค'า 
 

280,000 √ - - 276,000.00 กองช'าง 

7. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กต'อจากเดิม
เส�นบ�านนายสมชาย รุม
พล หมู' 8 บ�านถนนกลาง 

340,000 √ - - 333,036.48 กองช'าง 

8. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ�าน
นางสายยนต6 เชิดกระโทก 
หมู' 2 บ�านหนองรัง 

250,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

9. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ�าน
นายบุญ สม เดชพร ถึ ง
ร�านค�าประชารัฐ หมู'  6 
บ�านขาคีม 

200,000 √ - - 197,000.00 กองช'าง 

10. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายหลัก
หน�าบ�านนางปราณี แก'น
กระโทก หมู' 7 บ�านพนา
หนองหิน  

400,000 √ - - 397,000.00 กองช'าง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 6  ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

11. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นข�างสถาน
ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หมู' 3 
บ�านแชะ 

250,000 √ - - 242,000.0
0 

กองช'าง 

12. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาง
ก�อง ยื่นกระโทก ไปบ� าน  
นายศราวุธ หมอกกระโทก   

500,000 √ - - 494,000.0
0 

กองช'าง 

13. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาย
จักรินทร6 ฝอยผักแว'น หมู'  
11 บ�านโนนทอง  

356,000 - - √ - กองช'าง 

14. โครงการก'อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเส�นบ�านนาย
บัญญัติ ตราพระสำโรง หมู' 
5 บ�านโนนมะขามปJอม  

100,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

15. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกไร'นายสาธิต ถึงไร'นาย
เขียว(บ�านหนองเสือบอง) 
หมู' 9 บ�านหนองมะค'า 

80,000 √ - - 79,000.00 กองช'าง 

16. โครงการก'อสร�างถนนหิน
ค ลุ ก ส า ย เลี ย บ เห มื อ ง
ชลประทานหลังร�านอาหาร
สวรรค6บ�านนาหมู'  8 บ�าน
ถนนกลาง 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช'าง 

17. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนางดาวเรือง 
สายสุนทร หมู'ท่ี 3 บ�านแชะ  

90,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

18. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนายแจง สัจจา 
หมู' 2 บ�านหนองรัง 

100,000 √ - - 79,000.00 กองช'าง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 6  ยุทธศาสตร%ด.านการพัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

19. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นบ�านนายเฉลิม ห'วง
กระโทก ถึงบ� านนางวรา
ภรณ6  เสยกระโทก หมู'  3 
บ�านแชะ 

150,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

20. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกเส�นปากอุโมงค6ไปบ�าน
นายปรีชา พึ่งธรรมชาติ หมู' 
8 บ�านถนนกลาง 

100,000 √ - - 98,000.00 กองช'าง 

21. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุก แยกชลประทาน ถึง
บ�านนายสวิช ชุดกระโทก 
หมู' 10 บ�านดอนสง'างาม 

120,000 √ - - 119,000.0
0 

กองช'าง 

22. โครงการก'อสร�างถนนหิน
คลุกไร'นางรัตนากร มิตร
จังหรีด หมู' 9 บ�านหนอง
มะค'า 

100,000 √ - - 99,000.00 กองช'าง 

23. โครงการเดินระบบท'อเมน
ประปาหมู'บ�าน หมู' 5 บ�าน
โนนมะขามปJอม 

400,000 
(กันเงินไว�

เบิกเหลื่อมปU) 

- √ - - กองช'าง 

24. โครงการติดตั้ งไฟฟJาส'อง
สว'างหมู' 11 บ�านโนนทอง 

50,000 √ - - 45,702.73 กองช'าง 

25. โครงการติดตั้งไฟฟJาส'อง
สว'างหมู' 5 บ�านโนน
มะขามปJอม 

30,000 √ - - 28,930.01 กองช'าง 

26. โครงการติดตั้ งไฟฟJาส'อง
สว'างหมู' 7 บ�านพนาหนอง
หิน 

20,000 √ - - 15,834.29 กองช'าง 

27. โครงการติดตั้ งไฟฟJาส'อง
สว'างหมู' 8 บ�านถนนกลาง   

100,000 √ - - 95,209.14 กองช'าง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 7 ยุทธศาสตร%พัฒนาด.านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  งานกีฬา และนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการแข'งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนระดับอำเภอ 

15,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจัดการแข'งขันกีฬา 
อบต. สัมพันธ6 
 

90,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการจัดการแข'งขันกีฬา
ฟุตซอลตำบลแชะต�านยา
เสพติด   
 

100,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

4. ค'าใช�จ'ายในพิธีทางศาสนา 
และประเพณีต'าง ๆ 
 

50,000 - - √ - กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการส' งเส ริม และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปHญญาท�องถ่ิน 
 

10,000 √ - - 9,825 กอง
การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร%ท่ี 8 ยุทธศาสตร%ด.านการบริหารจัดการบ.านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ

(บาท) 
หน�วยงาน        

ท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการจัดงานวันท�องถ่ินไทย 10,000 - - √ - สำนักปลดั 
2. โครงการบริหารศูนย6ปฏิบัติ การ

ร'วมในการช'วยเหลือประชาชน ฯ 
10,000 - - √ - สำนักปลดั 

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ผู�บริหาร สมาชิกสภา ฯ ผู�นำ
ท� อง ถ่ิน  พนัก งานส' วนตำบล
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 

150,000 √ - - 121,225 สำนักปลดั 

4. โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส'วนตำบล 

20,000 - - √ - สำนักปลดั 

5. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย6สินองค6การบริหาร
ส'วนตำบลแชะ 

100,000 - - √ - กองคลัง 

6. อุดหนุนงานรัฐพิธี 15,000 √ - - 15,000 สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 9 ยุทธศาสตร%ด.านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย%สิน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการฝ�กอบรมและจัด
กิจกรรมในการปJองกันและ
แก�ไขปHญหายาเสพติด    
 

30,000 - - √ - สำนักปลัด 

 
ยุทธศาสตร%ท่ี 10 ยุทธศาสตร%ด.านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม 

แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว. 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ�าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน�วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการ 
แล.วเสร็จ 

ระหว�าง
ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

1. โครงการคืนพันธุ6ปลาสู'แหล'ง
น้ำธรรมชาติ 
 

30,000 √ - - 28,932 สำนักปลัด 

2. โครงการปลูกป]าเฉลิมพระ
เกียรติ   
 

70,000 √ - - 37,407 สำนักปลัด 

3. โค ร งก า ร ป ลู ก ห ญ� า แ ฝ ก
อนุรักษ6ผืนดิน และน้ำ    
 

20,000 - - √ - สำนักปลัด 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปU 2565 
อบต.แชะ ครบุรี จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร
 แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ+าย 

จำ 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำ 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการสานต�อ
แนวทางพระราชดำร ิ

14 14,676,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด�านการศึกษา 

18 3,640,000.00 13 1,403,700.00 6 1,256,435.24 6 1,256,435.24 

3.ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาการเกษตร 

27 1,775,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาสังคม 

41 12,835,600.00 10 16,490,000.00 10 13,054,150.00 10 13,069,150.00 

5.ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

11 1,005,000.00 6 525,000.00 5 431,180.00 5 431,180.00 

6.ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

298 249,405,300.00 27 4,709,000.00 26 4,200,230.89 19 3,123,730.89 

7.ยุทธศาสตรด�านการ
พัฒนาการท�องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

19 1,570,000.00 5 265,000.00 1 9,825.00 1 9,825.00 

8.ยุทธศาสตรด�านการ
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ี
ดี 

26 1,586,000.00 5 290,000.00 1 121,225.00 1 121,225.00 

9.ยุทธศาสตรด�านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

10 640,000.00 1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 

10.ยุทธศาสตรด�านการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

13 1,050,000.00 3 120,000.00 2 66,339.00 2 66,339.00 

รวม 477 288,182,900.00 71 23,852,700 51 19,139,385.13 46 18,077,885.13 
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ส�วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห%การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร6เพื่อความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินเป!นการให�คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องของแผนพัฒนาท�องถ่ินกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินประจำปUงบประมาณน้ัน ๆ เป!นการให�คะแนน
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได�กำหนดไว�ซ่ึงเป!นส'วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดย
ดำเนินการให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล�วแต'กรณี นับแต'วันที่ประกาศใช�งบประมาณ
รายจ'ายประจำปU  (ดำเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใช�งบประมาณรายจ'ายประจำปUเท'าน้ัน) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ�อมแนวทางปฏิบัติการใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียด
ประกอบด�วย 
 ประเด็นที่ต.องพิจารณา 
 1. ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
 2. การวิเคราะห6สภาวการณ6และศักยภาพ 20 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร6 60 คะแนน ประกอบด�วย 
  3.1 ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน 
  3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ 5 คะแนน 
  3.3 เปJาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน 
  3.4 ยุทธศาสตร6จังหวัด 5 คะแนน 
  3.5 ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 5 คะแนน  
  3.6 ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 5 คะแนน  
  3.7 วิสัยทัศน6 5 คะแนน 
  3.8 กลยุทธ6 5 คะแนน 
  3.9 เปJาประสงค6ของแต'ละประเด็นกลยุทธ6 5 คะแนน 
  3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร6 (Positioning) 5 คะแนน 
  3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
  3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร6ในภาพรวม 5 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องให�คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร6 เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน    เกณฑ6
ที่ควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ไม'ควรน�อยกว'าร�อยละ 
80 (80 คะแนน) แต'ถ�าเม่ือประเมินผลเป!นคะแนนแล�ว ผลต่ำกว'าร�อยละ 80 ก็ต�องยืนยันคะแนนตามที่   เป!นจริง 
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 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร% 
    จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ขององค6การบริหารส'วน         ตำบล
แชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินองค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ในประเด็นยุทธศาสตร6การพัฒนาท�องถ่ิน       มีจำนวน
ยุทธศาสตร6 10 ยุทธศาสตร6 ประกอบด�วย  
  ยุทธศาสตร6ท่ี  1  การสานต'อแนวทางพระราชดำริ 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  2  การพัฒนาด�านการศึกษา 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  3  ด�านการพัฒนาการเกษตร 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  4  ด�านการพัฒนาสังคม 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  5  ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  6  ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  7  ด�านการพัฒนาการท'องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  8  ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  9  ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 

      ยุทธศาสตร6ท่ี  10  ด�านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

    ผลการประเมินการให�คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร6เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป!นดังน้ี  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได. 

1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 20 18 
2 การวิเคราะห6สภาวการณ6และศักยภาพ 20 18 
3 ยุทธศาสตร6 ประกอบด�วย 60 52.00 

3.1 ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU (พ.ศ. 2561 – 2581) (5) 4 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ (5) 4 
3.3 เปJาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) 
(5) 4 

3.4 ยุทธศาสตร6จังหวัด (5) 5 
3.5 ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 5 
3.6 ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถิ่น (5) 4.5 
3.7 วิสัยทัศน6 (5) 4.5 
3.8 กลยุทธ6 (5) 4 
3.9 เปJาประสงค6ของแต'ละประเด็นกลยุทธ6 (5) 4 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร6 (Positioning) (5) 5 
3.11 แผนงาน   (5) 5 
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร6ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 91.00 
     



28 | ห น � า  
 

 
 
 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กรปกครอง
ส�วนท.องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

1. ข� อมูลสภาพท่ั วไปและ
ข� อมู ลพ้ื นฐานขององค6 กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช'น ท่ีตั้งของหมู'บ�าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล'งน้ำ ลักษณะ
ของไม�/ป]าไม� ฯลฯ 
2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช'น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช'น  ข�อมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากร และช'วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

18 
(4) 

3) ข� อมูลเก่ี ยวกับสภาพทางสั งคม เช' น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห6 
ฯลฯ 
4) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช'น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปU ภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินค�าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) (5) 

5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช'น การคมนาคม
ขนส'ง การไฟฟJา การประปา  โทรศัพท6 ฯลฯ 
6) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช'น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว6 การบริการ การท'องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย6/กลุ'มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) (5) 

7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช'น น้ำ ป]าไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน
หรือการใช�ข�อมูล จปฐ. ข�อมูลการมีส'วนร'วมของประชาชน
หรือการประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร'วม
คิด  ร'วมทำ ร'วมตัดสินใจ ร'วมตรวจสอบ ร'วมรับประโยชน6 
ร'วมแก�ปHญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู� เพ่ื อ
แก�ปHญหาสำหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอำนาจหน�าที่ของ
องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (brainstorming) 

(5) (4) 
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คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กรปกครอง

ส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได. 

2. การวิเคราะห6สภาวการณ6
และศักยภาพ 
 

1) การวิเคราะห6ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร6จังหวัด ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห'งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

18 
(4) 

2) การวิเคราะห6ทางสังคม เช'น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปHญหายาเสพติด  
เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
เป!นต�น 

(5) (4) 

3) การวิเคราะห6สิ่งแวดล�อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต'าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร6 กระบวนการหรอืสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ6ท่ี
มีผลต'อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห6ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน 
การส'งเสริมอาชีพ กลุ'มอาชีพ กลุ'มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ'มต'าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป!นอยู'
ท่ัวไป เป!นต�น 

(5) (5) 

5) การวิเคราะห6หรือผลการวิเคราะห6ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปHจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน�ม
ท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยใช�
การวิเคราะห6เชิงเทคนิค Demand  (Demand 
Analysis)/Global  Demand และ Trend 

(5) (5) 

3. ยุทธศาสตร6 
    3.1 ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU 
    (พ.ศ. 2561-2580) 

การกำหนดและการวิ เคราะห6ยุทธศาสตร6ชาติ  20 ปUที่
สอดคล�องกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU และประเด็น
ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

60 
(5) 

57 
(4) 
 

 3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ
ฉบับที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะห6แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติที่สอดคล�องกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครอง
ส'วนท�องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร6หรือหมุดหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

(5) (4) 

 3.3 เปJาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห6เปJาหมาย/เปJาประสงค6 SDGs ที่
สอดคล�องกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินตามเปJ าหมาย/เปJ าประสงค6  SDGsและประเด็น
ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

(5) (4) 
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คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กรปกครอง
ส�วนท.องถิ่น (ต�อ)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

 3. ยุทธศาสตร6 (ต'อ) การกำหนดและการวิเคราะห6ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครอง
ส'วนท�องถ่ินมีความสอดคล�องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร6
จังหวัด 

 
(5) 
 

 
(5)  3.4 ยุทธศาสตร6จังหวัด 

 
 3.5 ยุทธศาสตร6การ

พัฒนาขององค6กรปกครอง
ส'วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิ เคราะห6ยุทธศาสตร6ขององค6กร
ปกครองส' วนท�องถ่ินสอดคล�องหรือเชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน
ในเขตจังหวัดที่จัดทำข้ึนแบบมีส'วนร'วมขององค6การ
บริหารส'วนจังหวัดกับกรปกครองส'วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัดที่สอดคล�องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) (5) 

 3.6 ยุทธศาสตร6ของ
องค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน 

การกำหนดและการวิเคราะห6สอดคล�องกับสภาพท่ัวไปและ
ข�อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
ประเด็นปHญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล�อง
กับสภาพพื้นท่ีจริงและเป!นไปตามหน�าที่และอำนาจขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน มีการกำหนดยุทธศาสตร6ท่ีสอดคล�อง
กับวิสัยทัศน6ที่กำหนดไว� 

(5) (4.5) 

 3.7 วิสัยทัศน6 การกำหนดและการวิเคราะห6วิสัยทัศน6 ซ่ึงมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินต�องการจะเป!นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย'างชัดเจน สอดคล�องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และศักยภาพท่ีเป!นลักษณะเฉพาะขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ6กับ
โครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(5) (4.5) 

 3.8 กลยุทธ6 การกำหนดและการวิเคราะห6แสดงให�เห็นช'องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทำตามหน�าท่ีและอำนาจขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีจะนำไปสู'การบรรลุวิสัยทัศน6 หรือ
แสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให�บรรลุ
วิสัยทัศน6นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว'า ปHจจุบันเรายืน
อยู' ณ จุดใด หรือปHจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู'แล�วในอนาคต
เราจะพัฒนาอะไร 

(5) (4) 

 3.9 เปJาประสงค6ของแต'ละ
ประเด็นกลยุทธ6 

การกำหนดและการวิเคราะห6เปJาประสงค6ของแต'ละประเด็น
กลยุทธ6มีความสอดคล�องและสนับสนุนต'อ  กลยุทธ6และ
ยุทธศาสตร6ท่ีจะเกิดข้ึน มุ'งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดย
องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีเปJาประสงค6ใด จะทำสิ่งใด 
เปJาหมายการพัฒนาท�องถ่ินคืออะไร 

(5) (4) 
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คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กรปกครอง
ส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

3. ยุทธศาสตร6 (ต'อ)  
การกำหนดและการวิเคราะห6จุดยืนขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินที่มีความมุ'งม่ันอันแน'วแน'ในการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน6ขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู'
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร6 สิ่งท่ีเป!นจริงหรือมีอยู'จริงคืออะไร
ที่จะพัฒนาให�เกิดผลสำเร็จได� 

 
(5) 

 
(5)  3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร6 

         (Positioning) 

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห6แสดงให�เห็นถึงการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน เป!นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ
จัดทำงบประมาณให�ถูกต�องและสอดคล�องกับโครงการ
พัฒนาท�องถ่ินที่จะเกิดข้ึนซ่ึงสอดคล�องกับวิสัยทัศน6ที่
กำหนดไว� แผนงานจะแสดงให�เห็นว'าจุดมุ'งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต�องตาม
แผนงานหรือไม' 

(5) (5) 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร6ในภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห6ความเชื่อมโยงองค6รวมท่ีนำไปสู'
การพัฒนาท�องถ่ินที่มาจากยุทธศาสตร6ทุกระดับ ได�แก' 
ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ'มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร6การพัฒนา
ขององค6กรปกครองส' วนท� องถ่ินในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน มีความสัมพันธ6
หรือเชื่อมโยงกันอย'างไรเพื่อให�การพัฒนาท�องถ่ินสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร6  ระดับมหภาค 

(5) (5) 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ%/ตัวชี้วัด 100 93 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินเป!นการให�คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องของแผนพัฒนาท�องถ่ินกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินประจำปUงบประมาณน้ัน ๆ เป!นการให�คะแนน
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได�กำหนดไว�ซ่ึงเป!นส'วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  โดย
ดำเนินการให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล�วแต'กรณี นับแต'วันที่ประกาศใช�งบประมาณ
รายจ'ายประจำปU  (ดำเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใช�งบประมาณรายจ'ายประจำปUเท'าน้ัน) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ�อมแนวทางปฏิบัติการใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  มี
รายละเอียดประกอบด�วย 
 ประเด็นที่ต.องพิจารณา 
 1.  การสรุปสถานการณ6การพัฒนา 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. ยุทธศาสตร6 กลยุทธ6 แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 30 คะแนน ประกอบด�วย 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน   
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค6สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
  5.3 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู'การตั้งงบประมาณได�ถูกต�อง 5 คะแนน 
  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค6และผลที่คาดว'าจะได�รับ 5 คะแนน 
  5.6 ผลที่คาดว'าจะได�รับสอดคล�องกับโครงการและวัตถุประสงค6ที่กำหนดไว� 5 คะแนน 
 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำปU 35 คะแนน 
  6.1 โครงการพัฒนาท�องถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำปUในภาพรวม 5 คะแนน 
  6.2  โครงการพัฒนาท�องถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายแก�ไขปHญหาความยากจน 5 คะแนน 
  6.3  โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายด�านการบริหารจัดการอนุรักษ6
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 5 คะแนน 
  6.4 โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
  6.5 โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับด�านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญาท�อถ่ิน 5 คะแนน 
  6.6 โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับด�านโครงสร�างพื้นฐาน 5 คะแนน 
  6.7 โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับด�านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วน       ตำบลแชะ 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ในประเด็นโครงการพัฒนาท�องถ่ิน ผลการประเมินการให�คะแนน
การติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป!นดังนี้  

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

1 การสรุปสถานการณ6การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4 ยุทธศาสตร6 กลยุทธ6 แผนงานการพัฒนา   5 4.5 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 30 25 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.5 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค6สอดคล�องกับโครงการ (5) 3.5 
5.3 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู'การตั้งงบประมาณได�

ถูกต�อง 
(5) 4 

5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปU  (5) 5 
5.5 เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห'งชาติ 
(5) 4.5 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค6และผลที่คาดว'า

จะได�รับ 
(5) 4.5 

5.6 ผลที่คาดว'าจะได�รับสอดคล�องกับโครงการและวัตถุประสงค6ที่กำหนด
ไว� 

(5) 3.5 

6 
 

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำปU (35) 29.5 
6.1 โครงการพัฒนาท�องถิ่นท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำปUในภาพรวม (5) 4.5 
6.2 โครงการพัฒนาท�องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายแก�ไขปHญหาความ

ยากจน 
(5) 4 

6.3 โครงการพัฒนาท�องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายด�านการบริหาร
จัดการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

(5) 4.5 

6.4 โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับสุขภาวะ (5) 3.5 
6.5 โครงการพัฒนาท�องถ่ินทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเกี่ยวกับด�าน

การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญาท�องถิ่น 
(5) 5 

6.6 โครงการพัฒนาท�องถ่ินท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

(5) 5 

6.7 โครงการพัฒนาท�องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายเกี่ยวกับด�านการบริหารจัดการ
น้ำ 

(5) 3 

รวมคะแนน 100 83.0 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

1. การสรุปสถานการณ6การ
พัฒนา  

1) การวิเคราะห6หรือผลการวิเคราะห6ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต�องการให�ดำเนินการและ
องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินตอบสนองความต�องการได�โดยใช�
การวิเคราะห6เชิงเทคนิค Demand  (Demand 
Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ  เป!นการวิเคราะห6
โครงการเพ่ือสอดคล�องกับยุทธศาสตร6และวิสัยทัศน6ของ
องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

10 
(5) 

8 
(4) 

2) การวิเคราะห6หรือผลการวิเคราะห6ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปHจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน�ม
ท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยใช�
การวิเคราะห6เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ  มา
เชื่อมต'อ เป!นการวิเคราะห6โครงการเพื่อสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร6และวิสัยทัศน6ขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน 

(5) (4) 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห6การควบคุมที่มีการใช�ตัวเลข
ต'าง ๆ เพ่ือนำมาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช'น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ งานต'าง ๆ ก็คือผลผลิต
เป!นไปตามท่ีตั้งเปJาหมายเอาไว�หรือไม' จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได�กำหนดไว� จำนวนทีไ่ม'สามารถดำเนินการได� 
สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท�องถ่ินตามหน�าท่ีและอำนาจท่ีได�กำหนดไว� 

10 
(5) 

8 
(4) 

2) การกำหนดและการวิเคราะห6ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท�องถ่ินท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่ เกิดจาก (1) ได� มีการวิ เคราะห6 ในเชิ ง
ปริมาณด�วยรูปแบบของข�อมูลต'าง ๆ เช'น กราฟ สถิติ เป!น
ต�น 

(5) (4) 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห6การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต'าง ๆ มาใช�
เพื่อวัดว'าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ งานต'าง 
ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ี  ตรงต'อความต�องการของประชาชน 
และเป!นไปตามหน�าท่ีและอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาท�องถ่ิน โครงการพัฒนา ครุภัณฑ6 
วัสดุการดำเนินการต'าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง
คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค6หรือไม' ซ่ึง
เป!นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค6และเปJาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส'วนราชการหรือหน'วยงานอ่ืนได� และ
เป!นไปหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 

10 
(5) 
 
 
 
 
 
 

8 
(4) 

(2) การกำหนดและการวิเคราะห6วิเคราะห6ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจาก 1) ได�มีการวิเคราะห6ในเชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได�รับด�วย
รูปแบบของข�อมูลต'าง ๆ เช'น กราฟ สถิติ เป!นต�น 

(5) (4) 

4. ยุ ท ธศ าสต ร6  กล ยุ ท ธ6  
แผนงานการพัฒนา 

(1) การกำหนดและการวิ เคราะห6กลยุทธ6ที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร6 แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงผ'านการ
วิเคราะห6 เพื่อการพัฒนาท�องถ่ินด�วยเทคนิคการวิเคราะห6 
Demand (Demand  Analysis)/ Global Demand/ Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป!นรูป
โครงการพัฒนาท�องถ่ินท่ีเป!นรูปธรรม 

5 
(5) 

4.5 
(4.5) 

(2) การกำหนดและการวิ เคราะห6กลยุทธ6สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร6การพัฒนาท�องถ่ิน นำไปสู'การจัดทำโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะที่เป!นรูปธรรม 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

5. โค ร งก าร พั ฒ น าต าม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  

 
 
ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
 
(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว'า โครงการท่ีดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน6ที่กำหนดไว� 
(2) โครงการพัฒนาท� องถ่ินมีวัตถุประสงค6สนองต'อ
ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินและ
ดำเนินการเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน6ขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีกำหนดไว�ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ'งเน�นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป!นการเฉพาะ อ'านแล�วเข�าใจได�
ว'าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรข้ึนใน
อนาคต 

30 
 

(5) 
 
 

25 
 

(4.5)  5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
             โครงการ 
 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค6
สอดคล�องกับโครงการ 
 

การกำหนดวัตถุประสงค6ของโครงการต�องมีความชัดเจน 
(clear objective) ตอบสนองต'อโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
โครงการต�องกำหนดวัตถุประสงค6สอดคล�องกับความเป!นมา
ของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค6 มีความเป!นไปได�
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพ่ือ
สนับสนุน/ส'งเสริม ฯลฯ 

(5) (3.5) 

 5.3 เปJาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มี ความ
ชั ด เจนนำไปสู' การตั้ ง
งบประมาณได�ถูกต�อง 

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป!นทิศทางที่ต�องไปให�ถึง
เปJ าหมายต� องชั ดเจน  สามารถระบุ จำนวนเท' าใด  
กลุ'มเปJาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย'างไร กลุ'มเปJาหมาย  พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให�ชัดเจน
ว'าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เร่ิมต�นในช'วงเวลาใดและจบลง
เม่ือใด  ใครคือกลุ'มเปJาหมายของโครงการ หากกลุ'มเปJาหมายมี
หลายกลุ'มก็ให�ระบุว'ากลุ'มเปJาหมายหลัก กลุ'มเปJาหมายรอง
หรือกลุ'มเปJาหมายเดียวกัน เปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จะนำไปสู'การประมาณการราคาในช'องของ “งบประมาณ” 
 

(5) (4) 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

5. โค ร งก าร พั ฒ น าต าม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (ต'อ) 

(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน6ของ
ประชาชนในท�องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย'างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล�องกับโครงการ ถูกต�องตามหลักวิชาการ
ทางช'าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร'งใสใน
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ6 การ
ประมาณการราคาที่เกิดจากเปJาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได�แก' (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท�องถ่ินนำไปสู'ความยุติธรรม (Equity) และ (5) 
ความโปร'งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได� วัดได� 
พิสูจน6ได�ว'าเป!นจริงในเวลานั้น 

 
 

(5) 

 
 

(5)  5.4 มีการประมาณการราคา
ถู กต� องตามหลั กวิ ธี การ
งบประมาณ 

 5.5 มีการกำหนดตัวชี้ วัด 
(KPI) และสอดคล� องกั บ
วัตถุประสงค6และผลท่ีคาด
ว'าจะได�รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช�บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช'น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร�อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค6ท่ีเกิด
ส่ิงที่ได�รับ (การคาดการณ6 คาดว'าจะได�รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให�
เห็นว'าจะดำเนินการให�เกิดผลสำเร็จอย'างไรหรือผลที่
คาดว'าจะได�รับอย'างไร ไม'ใช'การกำหนด KPI เป!นคร้ัง
หน่ึง/แห'งหน่ึง/หนึ่งโครงการ/ความกว�าง/ความยาว 
ฯลฯ 

(5) (4.5) 

 5.6 ผลที่คาดว'าจะได� รับ
สอดคล�องกับโครงการ
แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค6 ท่ี
กำหนดไว� 

ผลที่ได�รับเป!นสิ่งที่เกิดข้ึนได�จริงจากการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค6ที่ตั้งไว� การได�ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต�องเท'ากับวัตถุประสงค6หรือมากกว'าวัตถุประสงค6ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค6ควรคำนึงถึง (1) มีความเป!นไปได�และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได�  (3) ระบุสิ่ งท่ีต�องการ
ดำเนินงานอย'างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได� (4) เป!นเหตุเป!นผล  สอดคล�องกับความเป!นจริง (5) 
ส'งผลต'อการบ'งบอกเวลาได� 

(5) (3.5) 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ'ายประจำปU  

 
 

(35)  

 6 .1  โค ร งก า รพั ฒ น า
ท� อ ง ถ่ิ น ที่ น ำ ไป จั ด ท ำ
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ' า ย
ประจำปUในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินนำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปUในภาพรวม ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ6 วัสดุ งานต'าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม'น�อยกว'าร�อยละ 
20 ของงบประมาณรายจ'ายประจำปUตามข�อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจำปUที่ต้ังไว� 

(5) 
 

(4.5) 

 6.2 โครงการพัฒนาท�องถ่ิน
ที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ'ายแก�ไขปHญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ 
งานต'าง ๆ เพ่ือแก�ไขปHญหาความยากจนหรือการส'งเสริม
อาชีพประชาชนในท�องถ่ิน จำนวนไม'น�อยกว'าร�อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ'ายประจำปUตามข�อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจำปUที่ต้ังไว� 

(5) 
 

(4) 

 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท� อ ง ถ่ิ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ'ายด�าน
การบริหารจัดการอนุรักษ6
ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ  
สิ่งแวดล�อม 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ งาน
ต'าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล�อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม จำนวนไม'น�อยกว'าร�อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ'ายประจำปUตามข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ'ายประจำปUที่ตั้งไว� 

(5) (4.5) 

 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท� อ ง ถ่ิ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ 
งานต' าง ๆ ท่ี ดำเนิ นการเก่ี ยวกับสุ ขภาวะหรือการ
ดำเนินการด�านการสาธารณสุข จำนวนไม'น�อยกว'าร�อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ'ายประจำปUตามข�อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจำปUที่ต้ังไว� 

(5) (3.5) 

 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท� อ ง ถ่ิ น ที่ น ำไป จั ดท ำ
งบประมาณรายจ'ายเก่ียวกับ
ด� านการศึ กษา ศิ ลป ะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภู มิปHญญา
ท�องถ่ิน 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ 
งานต'าง ๆ ท่ีดำเนินการด�านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญาท�อถ่ิน จำนวนไม'
น�อยกว'าร�อยละ 2 ของงบประมาณรายจ'ายประจำปUตาม
ข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจำปUท่ีตั้งไว� 

(5) (3) 
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 แนวทางการให.คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององค%กร
ปกครองส�วนท.องถิ่น (ต�อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได. 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ'ายประจำปU 

(ต'อ) 

   

 6.6 โครงการเพ่ื อการ
พั ฒนาท� องถ่ิ นที่ นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ'าย
เก่ียวกับด� านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ งาน
ต'าง ๆ  ที่ดำเนินการด�านโครงสร�างพื้นฐาน หรือการคมนาคม 
เช'น ก'อสร�าง ปรับปรุง ซ'อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม'น�อย
กว'าร�อยละ 2 ของงบประมาณรายจ'าย ประจำปUตาม
ข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจำปUที่ตั้งไว� 

(5) (5) 

 6 .7  โครงการพั ฒ นา
ท� องถ่ิ นที่ นำไปจั ดทำ
งบ ป ระมาณ รายจ' าย
เก่ียวกับด�านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'าย
ประจำปU ประกอบด�วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ6 วัสดุ งาน
ต'าง ๆ ท่ีดำเนินการด�านการบริหารจัดการน้ำ เช'น ก'อสร�าง 
ปรับปรุงแหล'งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม'น�อยกว'าร�อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ'ายประจำปUตามข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ'ายประจำปUที่ตั้งไว� 

(5) (3) 

 รวม 20 หลักเกณฑ%/ตัวชี้วัด 100 83 
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3. การวิเคราะห%การติดตามและประเมินผล 
 องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ได�ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บข�อมูลการดำเนินงานตามโครงการต'างๆ 
ของทุกส'วนงาน ทั้งข�อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต'อผู�บริหาร และนำมาสรุปเป!น
ภาพรวมของการดำเนินงานขององค6การบริหารส'วนตำบล โดยแบ'งการติดตามและประเมินผลเป!น 3 ส'วน ดังน้ี มี
กำหนดระยะเวลาในการรายงานปUละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปU 

1. เครื่องมือที่ใช�ในการประเมินแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินโดยตนเอง คือ แบบ
รายงานแบบที่ 1 แบบช'วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน วัตถุประสงค6เพ่ือประเมิน
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ว'าดำเนินการจัดทำแผนได�ใช�กระบวนการครบถ�วนทุกข้ันตอน มาก
น�อยเพียงใด อย'างไร  

2. เคร่ืองมือที่ใช�ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน เพื่อให�หน'วยงาน
ทราบว'า แผนยุทธศาสตร6ที่กำหนดไว�ดีหรือไม'  การดำเนินงานเป!นไปตามแผนยุทธศาสตร6ที่ได�กำหนดไว�หรือไม'  
สามารถวัดได�จริงหรือเปล'า ได�แก' แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค6กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด�วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช�
จ'ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปHญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  

3. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการประเมินผลลัพธ6 ได�แก' แบบรายงานแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร6 โดยมีเนื้อหาท่ีสำคัญในการประเมินได�แก' ความพึงพอใจของผู�ที่เก่ียวข�อง ต'อผลการดำเนินงาน
ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินในภาพรวม ความพึงพอใจของผู�ที่เก่ียวข�องต'อการดำเนินงานในแต'ละยุทธศาสตร6 
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  
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แบบที่ 1 แบบช�วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร%ของท.องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป!นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร6แล�ว 
ชื่อองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน  องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ  . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม�มีการ

ดำเนินการ 
ส�วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย'างต'อเน่ืองสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร'างแผนยุทธศาสตร6

การพัฒนา 
  

ส�วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท�องถ่ิน   

7. มีการรวบรวมข�อมูลและปHญหาสำคัญของท�องถ่ินมาจัดทำฐานข�อมูล   
8. มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส'วนร'วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห6ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน6และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับศักยภาพ
ของท�องถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน6และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร6จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกำหนดเปJาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร6การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร6ที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร6ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร6การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ'มโครงการในแผนยุทธศาสตร6   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร6   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร6หรือไม'   

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ ฯ 
 - มีการดำเนินการครบท้ัง 19 ข�อ  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค%กรปกครองส�วนท.องถิ่น 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป!นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค6เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส'วนท�องถิ่น ภายใต�แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย'างน�อยปUละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปU   
 

ส�วนที่ 1  ข�อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค6กรปกครองส'วนท�องถิ่น องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ     . 
2. รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
ส�วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร
 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนว
น 

งบประมาณ จำนว
น 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ 5 1,156,000.00 5 1,156,000.00 13 13,956,000.00 15 14,852,000.00 14 14,676,000.00 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 17 3,380,000.00 17 3,380,000.00 18 3,640,000.00 18 3,640,000.00 18 3,640,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 21 1,195,000.00 21 1,195,000.00 27 1,775,000.00 29 2,751,000.00 27 1,775,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 36 11,505,600.00 36 11,505,600.00 41 12,835,600.00 41 12,835,600.00 41 12,835,600.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 11 1,005,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 32 4,643,400.00 64 11,794,500.00 301 261,672,008.00 289 252,953,939.00 298 249,405,300.00 
ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 26 1,386,000.00 26 1,586,000.00 26 1,536,000.00 26 1,586,000.00 26 1,586,000.00 
ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

10 640,000.00 10 640,000.00 12 684,000.00 10 640,000.00 10 640,000.00 

ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

12 650,000.00 12 650,000.00 13 2,950,000.00 14 3,350,000.00 13 1,050,000.00 

รวม 188 27,126,000.00 220 34,477,100.00 480 301,618,608.00 471 295,178,539.00 477 288,182,900.00 
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช'วงเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

ยุทธศาสตร
 แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ+าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำร ิ 14 14,676,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 18 3,640,000.00 10 1,403,700.00 6 1,256,435.24 6 1,256,435.24 
3.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 27 1,775,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 41 12,835,600.00 12 16,535,000.00 11 13,069,150.00 11 13,069,150.00 
5.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 11 1,005,000.00 6 525,000.00 5 431,180.00 5 431,180.00 
6.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 298 249,405,300.00 27 4,709,000.00 26 4,200,230.89 19 3,123,730.89 
7.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

19 1,570,000.00 5 265,000.00 1 9,825.00 1 9,825.00 

8.ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ด ี 26 1,586,000.00 5 290,000.00 1 121,225.00 1 121,225.00 
9.ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

10 640,000.00 1 30,000.00 1 29,990.00 1 29,990.00 

10.ยุทธศาสตรด�านการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

13 1,050,000.00 3 120,000.00 2 66,339.00 2 66,339.00 

รวม 477 288,182,900.00 71 23,852,700 51 19,139,385.13 46 18,077,885.13 
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ส�วนท่ี 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนท่ัวไปจากหน�วยงานอ่ืน 

6. โครงการที่ได.รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนท่ัวไปจากหน�วยงานอ่ืน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล.ว 

อยู�ใน
ระหว�าง

ดำเนินการ 

ยังไม�ได.
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได.รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ�ายไป 

1. โครงการซ'อมสร�างถนนแอสฟHลท6ติ
กคอนกรีต บ�านหนองรัง หมู'ท่ี 2 ตำบล
แชะ กว�าง 9 เมตร ยาว 2,650 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม'น�อย
กว'า 23,850 ตารางเมตร องค6การ
บริหารส'วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

- � - 9,834,000.00 - 

2. โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ�าน นายสมศักดิ์ เชดิสำโรง 
ผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิวจราจร
ไม'น�อยกว'า 780 ตารางเมตร ลงไหล'
ทางหินคลุกกว�าง 1 เมตร ทั้งสองข�าง 
องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

- � - 476,900.00 
 

- 

รวมงบประมาณ 10,310,900 - 

 

ส�วนที่ 4 ป�ญหา และอุปสรรคในการปฏิบัต ิ
 1. ยุทธศาสตร6กับจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู'ในแผนและจำนวนโครงการที่ได�นำไปบรรจุในข�อบัญญัติ

งบประมาณรายจ'ายประจำปU ผลการติดตามและประเมินผลแผน ยังมีโครงการท่ีโอนงบ เพ่ือตั้งจ'ายรายการใหม' โดย
อยู'ในยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสำหรับบริการสาธารณะ และโครงการท่ีเป!นการจัดกิจกรรม
รวมกลุ'มไม'ได�จัดกิจกรรม เน่ืองจากในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ประเทศไทยและเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
ประสบปHญหาการแพร'ระบาดของโรคติดต'อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙(COVID - ๑๙)  
           2.  องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ มีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให�ไม'สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�ครอบคลุมทุกความต�องการ 
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร% 

คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป!นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อใช�ประเมินผลการดำเนินงานขององค6กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร6ท่ีกำหนดไว� และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปUละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปUงบประมาณ 

 

ส'วนท่ี 1 ข�อมูลทั่วไป   
1. ชื่อองค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน   องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ     .   
2. วัน/เดือน/ปU ท่ีรายงาน             วันที่  1  ธันวาคม  2565              . 

 

ส'วนท่ี 2 ยุทธศาสตร6และโครงการ  ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565            . 
3. ยุทธศาสตร6และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู'ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และจำนวน
โครงการท่ีได�ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร
 จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู+ในแผน 

จำนวนโครงการท่ีได%
ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ 14 0 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา 18 6 
3.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการเกษตร 27 0 
4.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสังคม 41 11 
5.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาสาธารณสุข 11 5 
6.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 298 19 
7.ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

19 1 

8.ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 26 1 
9.ยุทธศาสตรด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 10 1 
10.ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

13 2 

รวม 477 46 
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ส'วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ินในภาพรวม 

ส�วนที่ 1  ข�อมูลทั่วไป 
ข.อมูลทั่วไป จำนวน ร.อยละ 

1.  อายุ 107 100 
 ต่ำกว'า 20  ปU 3 2.80 
 20 - 30  ปU 8 7.48 
 31 - 40  ปU 30 28.04 
 41 - 50  ปU 33 30.84 
 51 - 60  ปU 25 23.36 
 มากกว'า 60  ปU 8 7.48 
2.  การศึกษา 107 100 
 ประถมศึกษา 71 66.36 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท'า 28 26.17 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท'า 4 3.74 
 ปริญญาตรี 3 2.80 
 สูงกว'าปริญญาตรี 0 0 
 อ่ืน ๆ   1 0.93 
3.  อาชีพ 107 100 
 รับราชการ 3 2.80 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
 ค�าขายธุรกิจส'วนตัว 3 2.80 
 รับจ�าง 34 31.78 
 นักเรียน นักศึกษา 2 1.87 
 เกษตรกร 65 60.75 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 0 0 
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ส�วนที่ 2 ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
ความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค%กรปกครองส�วนท.องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 

 
พอใจมาก 

 
พอใจ ไม�พอใจ 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 
1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

45 42.06 61 57.01 1 0.93 

2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

41 38.32 66 61.68 0 0 

3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

37 34.58 69 64.49 1 0.93 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต'อสาธารณะ 

36 33.64 70 65.43 1 0.93 

5) มีเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

28 26.17 76 71.03 3 2.80 

6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 30 28.04 74 69.16 3 2.80 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู'
การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 

40 37.38 65 60.75 2 1.87 

8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน 

34 31.77 69 64.49 4 3.74 

9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

40 37.39 64 59.81 3 2.80 
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ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ที่ 1 การสานต'อแนวทางพระราชดำริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.57 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.62 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.46 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.37 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.26 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.33 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.33 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.43 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.54 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 1 8.43 
 

 
 

ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาด�านการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.65 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.89 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.34 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.28 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.28 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.24 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 2 8.40 
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ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 3 ด�านการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.68 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.14 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.24 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.42 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.55 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.59 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 3 8.37 
 
 

ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 4 ด�านการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.84 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.14 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.30 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.13 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.32 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.34 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 4 8.39 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

50 | ห น � า  
 

 
 
ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 5 ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.68 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.57 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.49 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.36 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.30 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.40 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.65 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 5 8.44 
 
 

ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 6 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.53 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.42 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.13 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.16 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.25 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.36 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.44 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 6 8.28 
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ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 7 ด�านการพัฒนาการท'องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.76 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.62 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.49 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.47 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.52 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.58 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.50 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 7 8.55 
 
 

ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ท่ี 8 ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.68 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.44 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.34 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.25 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.27 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.28 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.42 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.51 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 8 8.37 
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ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ที่ 9 ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย6สิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.41 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.34 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.45 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.54 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.57 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.40 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.74 

รวมยุทธศาสตร%ที่ 9 8.42 
 
 

ความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร6ที่ 10 ด�านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
     1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.68 
     2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.44 
     3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.34 
     4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให�ประชาชนทราบ 8.25 
     5) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
     6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.54 
     7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.30 
     8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 8.70 
     9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 

รวมยุทธศาสตร%ท่ี 10 8.39 
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4. สรุปผลการวิเคราะห%การติดตามและประเมินผล 
 4.1 สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร6เพื่อความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  1. ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐานขององค6กรปกครองส'วนท�องถ่ิน คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได� 18 
  2. การวิเคราะห6สภาวการณ6และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนนที่ได� 18 
  3. ยุทธศาสตร6 คะแนนเต็ม 60 คะแนนท่ีได� 52 
   คะแนนเต็ม 100 คะแนนท่ีได� 91 
 4.2 สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  1. การสรุปสถานการณ6การพัฒนา  คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่ีได� 8 
  2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได� 8 
  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได� 8 
  4. ยุทธศาสตร6 กลยุทธ6 แผนงานการพัฒนา  คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได� 4.5 
  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน คะแนนเต็ม 30 คะแนนที่ได� 25 
  6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ'ายประจำปU คะแนนเต็ม 35 คะแนนท่ีได� 29.5 
   คะแนนเต็ม 100 คะแนนท่ีได� 83 

4.3 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร6ขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ  ซ่ึง อบต.แชะ มีการ
ดำเนินงานตามประเด็นการประเมินครบทุกประเด็น ได�แก'  

ส'วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  
ส'วนท่ี 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท�องถ่ิน 

4.4 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ เป!นการรายงานผลการ
ดำเนินงานตั้งแต' 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 พบว'า อบต.แชะ มีจำนวนโครงการและ
งบประมาณที่ระบุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) รวมท้ังสิ้นจำนวน  477 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 288,182,900.00 บาท ซ่ึงมีการเบิกจ'ายเงินงบประมาณเพื่อนำมาใช�ในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจำปU  ๒๕65 จำนวนท้ังสิ้น 18,107,875.13 บาท  
 4.5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร6 ได�แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการท่ี
กำหนดไว�ในแผนพัฒนาฯ ประจำปUงบประมาณ 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 447 โครงการ กับโครงการท่ี
ได�ปฏิบัติจริงจำนวน 42 โครงการ และส'วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานโดยได�สำรวจความพึงพอใจต'อผลการ
ดำเนินงานขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะในภาพรวม จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต'อผลการ
ดำเนินงานของประชาชนในเขตองค6การบริหารส'วนตำบลแชะ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนจำนวน 107 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจได�ดังนี้  
 1) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ/กิจกรรม อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อยละ 
57.01  
 2) มีการประชาสัมพันธ6ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อย
ละ 61.68  
 3) มีการเปaดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!น
ร�อยละ 64.49  
 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต'อสาธารณะ อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อย
ละ 65.43  
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 5) การเปaดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อย
ละ 71.03  
 6) การดำเนินงานเป!นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อยละ 69.16  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู'การแก�ไขปHญหาของประชาชนในท�องถ่ิน อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!น
ร�อยละ 60.75  
 8) การแก�ไขปHญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อยละ 
64.49  
 9) ประโยชน6ที่ประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู'ในระดับพอใจ คิดเป!นร�อยละ 
59.81  
 ส'วนความพึงพอใจต'อผลการดำเนินงานในแต'ละยุทธศาสตร6ของประชาชนในเขตองค6การบริหารส'วน
ตำบลแชะ ซ่ึงสามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจได�ดังน้ี ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต'อผลการดำเนินงานเรียงลำดับจากมากที่สุดไปจนถึงน�อยที่สุด ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร6ท่ี 7 ด�านการพัฒนาการท'องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา คิดเป!น
คะแนนร�อยละ 8.55 คะแนน  
   รองลงมาคือ ยุทธศาสตร6ท่ี 5 ด�านการพัฒนาสาธารณสุข คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.44 
คะแนน 
   ยุทธศาสตร6ที่  1 การเกษตรและแหล'งน้ำเพ่ือการเกษตร คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.55 
คะแนน  
   ยุทธศาสตร6ท่ี 9 ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน คิดเป!นคะแนนร�อยละ 
8.42 คะแนน  
   ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาด�านการศึกษา คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.40 คะแนน  
   ยุทธศาสตร6ท่ี 4 ด�านการพัฒนาสังคม คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.39 คะแนน  
   ยุทธศาสตร6ท่ี 10 ด�านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คิดเป!นคะแนนร�อย
ละ 8.39 คะแนน 
   ยุทธศาสตร6ท่ี 3  ด�านการพัฒนาการเกษตร คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.37 คะแนน 
   ยุทธศาสตร6ที่ 8 การอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�คะแนนเท'ากันคิดเป!น
คะแนนร�อยละ 8.37 คะแนน  
   ยุทธศาสตร6ที่ 6 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน คิดเป!นคะแนนร�อยละ 8.28 คะแนน 
ตามลำดับ 
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ส�วนที่ 4 
ปUญหา อุปสรรคและข.อเสนอแนะ 

 
1. สภาพปUญหาและอุปสรรค 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 
2565 พบปHญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 การจัดทำแผนพัฒนา ท�องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เป!นจำนวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณ ของ องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ ที่มีอยู'อย'างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค6การบริหาร
ส'วนตำบลแชะ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให�สอดคล�อง และใกล�เคียงกับงบประมาณท่ีมี 
ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพ ของ องค6การบริหารส'วนตำบลแชะ จะบรรจุไว�เพื่อรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน'วยงานที่เก่ียวข�อง  

1.2 สัดส'วนของโครงการของยุทธศาสตร6การพัฒนา ยังคงเน�นด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเป!นส'วนใหญ' 
 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห%สภาพปUญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ 
2.1 การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต'ละปUยังไม'คำนึงถึงความเหมาะสม และความ

เป!นไปได�เท'าท่ีควร ทำให�แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต'นำโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น�อย ส'งผลให�ร�อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู'ในเกณฑ6ที่ต่ำ 

2.2 มีข�อจำกัดด�านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีต�องปฏิบัติ 
 

3. ความคิดเห็น / ข.อเสนอแนะ 
3.1 จำนวนโครงการท่ีมีอยู'ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) มีจำนวนมาก ทำให�ไม'

สามารถดำเนินการตามโครงการท่ีประชาคมหมู'บ�านแต'ละหมู'ได�เสนอเข�ามาในแผนพัฒนาท�องถ่ิน ได�ครบทุก
โครงการ ควรคำนึงถึงความเร'งด'วน และความเหมาะสมของโครงการให�สอดคล�องกับงบประมาณ 

3.2 ควรมีการประสานหน'วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค6การบริหารส'วนตำบลแชะ 
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแชะในภาพรวม

คําช้ีแจง : แบบท่ี  ๓/๒  เป)นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต�อการดําเนินงานองค"การบริหารส�วนตําบลแชะ
ในภาพรวม  โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลป�ละ  ๑  คร้ัง  หลังจากส้ินสุดป�งบประมาณ

ส�วนท่ี  ๑   ข+อมูลท่ัวไป

1.  อายุ (๑)   ตํ่ากว*า  ๒๐  ป� (๒)   ๒๐-๓๐  ป�       (๓)   ๓๑-๔๐  ป�
(๔)   ๔๑-๕๐  ป� (๕)   ๕๑-๖๐  ป�              (๖)   มากกว*า   ๖๐  ป�

2.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท*า                    (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท*า
(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกว*าปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

3.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวิสาหกิจ                  (๓)   ค�าขาย  ธุรกิจส*วนตัว
(๔)   รับจ�าง (๕)   นักเรียนนักศึกษา      (๖)   เกษตรกร
(๗)   อื่น ๆ  (ระบุ)....................................................................................  

ส�วนท่ี  ๒   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานองค"กรปกครองส�วนท+องถ่ิน

4.  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค&กรปกครองส�วนท)องถิ่นในภาพรวมมากน)อยเพียงใด

พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ

๘.  การแก�ไขปCญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน
๙.  ประโยชนEท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมต*อสาธารณะ
๕.  ความโปร*งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู*การแก�ไขปCญหา

แบบการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแชะในภาพรวม

ความพึงพอใจ
๑.  การเปHดโอกาสให�ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  การประชาสัมพันธEให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  การเปHดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม



ส�วนที่  3   ความพึงพอใจต�อการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 1  การสานต�อแนวทางพระราชดําริ
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการสานต�อแนวทางพระราชดําริ
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 2  การพัฒนาด�านการศึกษา
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการพัฒนาด�านการศึกษา
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 3  ด�านการพัฒนาการเกษตร
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการพัฒนาการเกษตร
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแชะในแต�ละยุทธศาสตร�

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม



ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 4  ด�านการพัฒนาสังคม
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการพัฒนาสังคม
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 5  ด�านการพัฒนาสาธารณสุข
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการพัฒนาสาธารณสุข
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 6  ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน

๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม



ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 7  ด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 8  ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี
โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 9  ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม

๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม

๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม



ส�วนยุทธศาสตร�  ยุทธศาสตร�ที่ 10  ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
หากให�ท�านประเมินความความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน10  ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม โดยให�คะแนนเต็ม  ๑๐  ท�านจะให�คะแนนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของท�านเท�าใด
                                                                                                                                                                                                                

ความพึงพอใจ คะแนน
๑.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม
๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓.  มีการเป.ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ
๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.  มีการดําเนินงานเป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป;ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน
๘.  ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม










