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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ29(๓) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3)องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่าจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบลเมืองเก่า
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.256 2ให้ประชาชนรับทราบเพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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ค าน า 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ถือเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลจะน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาและในทางตรงกันข้ามหากมีระบบ
ติดตามประเมินผลที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆ สามารถสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไป
เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้ าที่ ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี (๔) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ การน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเชิงการบริหาร งาน 
และเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆได้รับทราบต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม ( Monitoring)คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

 การประเมินผล ( Evaluation)คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการ ( On-going Evaluation)หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ( Ex-post 
Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้
ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) จึงเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ต าบลเมืองเก่า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
   2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา ต าบลเมืองเก่า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
   3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ 

 



 

 

 

 การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) จึงเป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน
การติดตามและประเมินผล จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่มีความก้าวหน้ามี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
การติดตาม ( Monitoring)และ การประเมิน ( Evaluation)เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถก ากับ ทบทวน และ
พัฒนางาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการโครงการใด ๆ ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบพื้นฐาน ๓ ส่วน คือ 
 ๑. การวางแผน ( Planning หรือ Project Design)เป็นการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์อันจะน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนโครงการ ได้แก่ การก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒. การด าเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน ( Implementation)เป็นขั้นตอนการบริหารงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนของการวางแผน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของ
โครงการ 
 ๓. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation)เป็นขั้นตอนท่ีมีบทบาทส าคัญ
ต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามก ากับการด าเนินการของโครงการ เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบ
ผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม่ 

   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้ และ ถ้าเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับรอโอกาสที่ เหมาะสม ในการด าเนินการและตั้งรับ อย่าง
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้หา
วิธีด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสม  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้เครือข่ายหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้ก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 



 

 

  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน          
ต าบลเมืองเก่า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลั ดอบต. ส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ประชาชนใน ต าบลเมืองเก่า หรือสังคมส่วนรวมมาก
ที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนเมษายน 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 2 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
   ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
   ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ  
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

  3.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  3.3 การก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลดังนี้ 



 

 

  1.การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วน าผล
ที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
ต าบลเมืองเก่า 
  5.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของ ต าบลเมืองเก่า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม  
 
 3.4 การรายงานผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า 

ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ภายใน 15  วัน และปิด

ประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ตารางอธิบายสรุปขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางในการด าเนินการ 
1. คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลฯ 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่น 1.สรุปผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2.เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

3. สภาท้องถิ่น 1.จัดให้มีการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยสามัญหรือวิสามัญ แล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบ
ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร 
2.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถ่ินสามารถอภิปรายและเสนอ
ความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
3.ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถ่ินได้รับทราบและได้
เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถ่ิน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2.เสนอความเห็น หรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2.ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3.อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



 

 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์   (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่าก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนธันวาคม ดังนี้ 
  ระยะที่ 1  รอบเดือนเมษายน 
  ระยะที่ 2  รอบเดือนตุลาคม  
    1 .2ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่าปีละ 2  ครั้ง 
(ไตรมาสที่ 2  และไตรมาสที่  4) 
    1.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่า รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
เพ่ือให้ผู้บริหารฯ เสนอต่อสภาต าบลเมืองเก่า และคณะกรรมการพัฒนาต าบลเมืองเก่า ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

  ๒. ความสอดคล้อง ( relevance)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  
  3.ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่ามาปฏิบัติงาน 
  4.ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 



 

 

  5.ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6.ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น    

  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่าก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  1.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1 .1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    1.2 เครื่องมือ  
    1.3 กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2 .2 การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการ ด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นจะ ใช้แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 1.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
  3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในภาพรวม 



 

 

  3.3แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
  4 . ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ผู้บริหารระดับส านัก/
กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า แต่ละบุคคล แต่ละ
ส านัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกันประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม/งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์  เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
1.วิสัยทัศน์   
 “สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจให้พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้
การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 

2.เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการ 

 4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ 
 5.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสะพาน 
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
  3.ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย และเสียงไร้สาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

  1. สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
2. สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลัก
วิชาการ 

  3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 



 

 

  3. ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     4. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน  
 

5.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
ผู้ป่วยเอดส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 1.พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1. ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมี
ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน 
     3. ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
     4. การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

  4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้
เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
     3. การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่  3 การติดตามและประเมินผล 

 
1.แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

 แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 



 

 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ 

(20) 
(3) 

 
 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ  

(2)  

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2)  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

(3)  



 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(20) 
(5) 

 
 

 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(3)  

 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(๖0) 
(10) 

 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 
 
 
 

(10)  



 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน แผนพัฒนาต าบล และ
แผนพัฒนาอ าเภอ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 



 

 

2.แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 



 

 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 
 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
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2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
 
 
 
 
 
 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล  (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 10 
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ประเด็นพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน

ที่ได้ 
4. แ ผ น ง า น แ 
ล ะยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 
 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  
มีความชัด เ จ น 
น า ไ ป สู่ ก า ร  
ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 
 

(5)  

 



 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  (5) 
โครงการสอดคล้องกับ ( 1) ความมั่นคง ( 2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ( 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ( 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม ( 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( 6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ( 2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ( 3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ 
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ( 2)การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง ( 5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

 
 

   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม ( 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ( 3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 
 
 

 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย การพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ ( 1) ความประหยัด 
(Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม( Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 
 

(5)  



 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน ( Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล ( effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 
 
 
 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ ( 2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ ( 4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง ( 5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

3.เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการ ด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นจะ ใช้แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
  3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในภาพรวม 
  3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่า ได้ท าการ
ประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า  แล้วเสร็จในวันที่  19กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  โดยสรุปผลการประเมินดังนี้ 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 15 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย 60  
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 6 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 2 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 3 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 3 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3 
   3.8 แผนงาน (5) 2 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 2 

รวม 100 65 



 

 

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
เมื่อวันที่  4ตุลาคม  พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่าได้ท าการ
ประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าแล้วเสร็จในวันที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามท่ีหนังสือสั่งการข้างต้นได้ก าหนดไว้  โดย
สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 4 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 2 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 2 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 2 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(5) 3 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 3 
รวมคะแนน 100 65 



 

 

 
3.แบบประเมินผลแผนพัฒนาแบบรายงานแบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แล้ว
ถ้ามีการด าเนินการหรือไม่มีการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามข้อนั้นๆ 

 ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาลเมืองบ้านสวน 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
 การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง 
 กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง 
 กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 



 

 

4.แบบติดตามแผนพัฒนาแบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1 .วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราย  6 เดือนเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบ
ประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  2 . ประโยชน์ 
  1) เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็
นเครื่องเมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน พัฒนาท้องถิ่น  ปีและโครงการที่ได้รับเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้วยังสามารถใช้เป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
 2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผ ล
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราย หกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม และเดือนกันยายน
ของปีงบประมาณ 

 4.องค์ประกอบของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.ชื่อหน่วยงาน 
 2.รายเดือนที่รายงาน 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

2.จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการด าเนินการในปี 2562 
    4.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

 

รายละเอียดแบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานรายหกเดือน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 2. รายงานผลการด าเนินงาน รายหกเดือน 
 (1) รายเดือน (ตุลาคม – มีนาคม) (2) รายเดือน (เมษายน–กันยายน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 
 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ 

 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 

รวมท้ัง 5 ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 27 10,329,742 118 35,244,900 59 119,800,200 65 45,557,920 4 1,950,000 273 212,882,762 

รวม 27 10,329,742 118 35,244,900 59 119,800,200 65 45,557,920 4 1,950,000 273 212,882,762 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและน้อมน าปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 18 2,800,000 18 2,500,000 10 1,200,000 9 1,000,000 55 7,500,000 

รวม - - 18 2,800,000 18 2,500,000 10 1,200,000 9 1,000,000 55 7,500,000 

3.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 1 100,000 6 786,600 1 1,000,000 - - 8 1,886,600 
  3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 6 706,000 5 2,480,000 1 6,000 - - 12 3,192,000 
  3.3 แผนงานการศึกษา - - 3 1,607,940 1 20,000 - - - - 4 1,627,940 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - 8 2,675,600 3 1,800,000 - - - - 11 4,475,600 
  3.5 แผนงานสาธารณสุข - - 3 517,800 1 200,000 - - - - 4 717,800 

รวม - - 21 5,607,340 16 5,286,600 2 1,006,000 - - 39 11,899,940 
4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 
            

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 4 1,110,100 2 2,600,000 3 2,500,000 - - 10 6,710,100 
รวม 1 500,000 4 1,110,100 2 2,600,000 3 2,500,000 - - 10 6,710,100 



 

 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 

รวมท้ัง 5 ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ 

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
            

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

- - 10 1,580,000 29 180,280,000 15 174,720,000 14 173,920,000 68 260,500,000 

รวม 
 

- - 10 1,580,000 29 180,280,000 15 174,720,000 14 173,920,000 68 260,500,000 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

            

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

- - 11 4,632,000 3 400,000 - - - - 14 5,032,000 

    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- - - - 5 4,132,000 2 21,000,000 - - 7 25,132,000 

รวม 
 

- - 11 4,632,000 8 4,532,000 2 21,000,000 - - 10 25,532,000 

รวมทั้งสิ้น 
 

28 10,829,742 182 50,974,340 132 314,998,800 97 245,983,920 27 176,870,000 466 799,656,802 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ทั้งหมด
ในแผน 

จ านวน
โครงการที่
สอดคล้อง 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118 118 35,244,900 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

18 18 2,800,000 

3.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 

21 21 5,607,340 

4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

4 4 1,110,100 

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

10 10 1,580,000 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

11 11 4,632,000 

รวมทั้งหมด 182 182 50,974,340 
 

                3. รายงานจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการด าเนินการในปี 2562 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ทั้งหมดใน

แผน 

งบประมาณที่ต้ังไว ้ จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ในปี 2562 

งบประมาณจ่าย
จริง 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118 35,244,900 68 3,033,847 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ                                    

18 2,800,000 2 98,347 

3.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 

21 5,607,340 17 3,276,471.20 

4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

4 1,110,100 3 882,283 

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
 

10 1,580,000 3 127,151.20 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

11 4,632,000 2 663,416 

รวมทั้งหมด 182 50,974,340 95 8,081,515.40 
 



 

 

 4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร ์
 
 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 14.28 58 82.85 2 2.85 - - - - 70 100 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

2 66.67 - - 1 33.33 - - - - 3 100 

3.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 

15 66.67 2 9.53 4 23.80 - - - - 21 100 

4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

3 100 - - - - - - - - 3 100 

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

3 37.50 - - 5 62.50 - - - - 8 100 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2 66.67 - - 1 33.33 - - - - 3 100 

รวมทั้งหมด 35 32.41 60 55.56 13 12.04 - - - - 108 100 
 

หมายเหตุ :ร้อยละ หมายถึง ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
 



 

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
  -โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

- - - - 

2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 

3.การส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา การกีฬา 
และนันทนาการ 

2 - 1,095,400 29,400 

5.การพัฒนาความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน 

- - - - 

6.การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

- - - - 

รวมทั้งหมด 2 - 1,095,400 29,400 
 

หมายเหตุ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา 
รายละเอียด : ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบรรหารวิทยาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีงบประมาณ 29,400 บาท 

๒.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 7ต าบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
งบประมาณ 1,066,000 บาท 

 
  

 

 



 

 

  ส่วนที่ 5 สรุปผล ปญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ่ายขาดเงิน
สะสม และงบอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) แล้วสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ดังนี้ 

        5.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ

ทั้งหมด 
จ านวน

โครงการที่
ปฏิบัติได้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118 68 57.62 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

18 2 11.11 

3.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 21 17 80.95 
4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 4 3 75 
5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 10 3 30 
6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 2 18.18 

รวมทั้งหมด 182 95 52.20 

5.2 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

ของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง Asphaltic 
concrete ถนนสายแยก
ทางเข้าบ้านใต้ ถึงร้านขาย
ทรายลูกโอ๋  หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 486,300 485,000 

2 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาด
ยาง Asphaltic concrete 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ซอยศรีษะ
เมืองถึงหมู่ที่ 3  บ้านเหนือ 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เงินรายได้ 471,700 470,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางทองใบ แก้วตา ถึงบ้าน
นายวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

301,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



 

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
นางวิริยาพร พงษ์เจริญ ถึงบ้าน   
นางทองค า ยาชันทิพย์หมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 652,800 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง         
หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 16 ของหมู่ที่ 3 

จ่ายขาดเงินสะสม 328,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นางทองใบ พรมเคนสา ถึงบ้าน   
นายสมหมาย บุญส่งหมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 122,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นางทองสุข วงษ์ศรีแก้ว ถึงบ้าน   
นางจันทร์ ปิ่นจ้อย (ต่อจากเดิม)   
หมู่ที่ 4            

เงินรายได้ 52,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน
นายมนตรี วงพรม ถึงหมู่บ้านซันโย 
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 203,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน
นางวิลัยวรรณ จันสมดี ถึงบ้าน   
นายสังเวียน หมู่ที่ 5 

เงินรายได้ 200,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรับสาย
หน้าวัดแก้วฟ้ารังสี ถึงบ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 5 

เงินรายได้ 133,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เส้นบ้านนางเงิน แก้วเจริญ พร้อม
วางท่อข้ามถนน หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 259,700 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดิน
ของนายสามารถ สาป้อง ผ่านหน้า
บ้านนายโกศล กองจันดา            
ฝ่งศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 6 

จ่ายขาดเงินสะสม 258,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.วางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก พร้อมรางวี 
คสล.บ้านโค้ง หมู่ที่ 6 

 

เงินรายได้ 274,100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ล าดับ โครงการ แหล่งที่มา        งบประมาณ จ่ายจริง 



 

 

ที ่ ของงบประมาณ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
อดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมู่ที่ 7 

 

จ่ายขาดเงินสะสม 140,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายวน พุ่มรักษา หมู่ที่ 7 

 

จ่ายขาดเงินสะสม 155,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.        
สายบ้านโนนบากจากบ้าน        
นายอุทิศ ดวงจรัส หมู่ที่ 8 

จ่ายขาดเงินสะสม 485,800 447,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้าน
นายเภาแนนสินธุ ถึงแมกไม้รีสอร์ท 

หมู่ที่ 8 

เงินรายได้ 693,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก
บ้านนายศิลา ผสมทา ถึงบ้านนาย
เกรียงศักดิ์ ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ ๘ 

เงินรายได้ ๔๑,๐๐๐ ๓๓,๖๐๐ 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางบัวแพง หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 470,900 442,000 

20 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดราษฎร์รังสี หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 600,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
บ้านนายภริมย์ พรมแสง ถึงบ้าน  
นายจ าปี แคนศรี หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 197,700 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจาก
หน้าบ้าน นางอ าคา เพ็ชรธีร์ ถึงบ้าน
นางปี ม่ิงแก้ว หมู่ที่ 9 

จ่ายขาดเงินสะสม 433,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านเมืองใหม่       
หมู่ที่ 10 

เงินรายได้ 369,700 294,840 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายอุรา นามเสนา หมู่ที่ 10 

 

จ่ายขาดเงินสะสม 332,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 



 

 

ล าดับ 

ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน
นายประเสริฐ จันทร์ทองทิพย์       
ถึงบ้าน จสอ.จ าเนียร แพนลา       
หมู่ที่ 10 

เงินรายได้ 233,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

26 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสาย
กลางบ้านจากศาลาประชาคมถึงถนน
สาย 33 หมู่ที่ 12 

เงินรายได้ 47,800 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เงินรายได้ 89,600 80,407 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนบ้านหลังลุงผา หมู่ที่ 13 

เงินรายได้ 462,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ตลอดสาย         
หมู่ที่ 13 

เงินรายได้ 490,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายเรียน ค าดี หมู่ที่ 14 

เงินรายได้ 172,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก
ไปบ้านนายเพียร ส าดี หมู่ที่ 15 

 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

493,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

32 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านวังห้าง  

หมู่ที่ 15 

เงินรายได้ 101,300 ไม่ได้ด าเนินการ 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสายหลักเข้าซอยบ้านนาย
ปรีชา แพนลา หมู่ที่ 15 

เงินรายได้ 223,700 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน
สุวรรณศรสายเก่า หมู่ 16 เชื่อมถึง
หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบายน้ า      
ของหมู่ที่ 16 

เงินรายได้ 403,400 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม 
ถึงบ้านนายบุญเลิศ วันท า หมู่ที่ 17 

 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

490,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายมงคล สมศรี ถึง
บ้านนายชาญยุทธ ทองสอง        
หมู่ที่ 18 

เงินรายได้ 230,100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

37 โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุก
พร้อมวางท่อระบายน้ าบ้าน       
นายสมศักดิ์ ศรีวงจันทร์ ถึงบ้าน       
นางทองเขียว ไสวสิทธิ หมู่ที่ 18 

เงินรายได้ 96,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายดิเรก ชันพรมมา ถึงบ้านโนนจาน 
หมู่ที่ 18 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

490,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

39 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จาก
นานายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน 304 
หมู่ที่ 19  

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

147,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40 โครงการก่อสร้างถนนคสล.        
จากหน้าบ้านนางพะยอม พึ่งสม    
ถึงบ้านนายคูณ แววศรี หมู่ที่ 20 

เงินรายได้ 204,900 192,000 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายประสิทธ์ สอนจิตร 

ถึงบ้านนายไพรัตน์ ดีดสี หมู่ที่ 20 

เงินรายได้ 155,100 147,000 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนายบุญทัน มะลิทอง ถึงบ้าน
นายสมนึก แสงหอม หมู่ที่ 20 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

490,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านนายบัว ซุยเจริญ หมู่ที่ 20 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

70,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน
นางแบน พรมเชียง ถึงบ้าน       
นายชาติมงคล แววศรี หมู่ที่ 20 

 

เงินรายได้ 77,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านนายดิเรก ชันพรมมาถึง
ที่ดินนายอ าไพ สีผึ้ง หมู่ที่ 21 

 

เงินรายได้ 180,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



 

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านหมอวราภร ถึงสาม
แยกหนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ 22 

เงินรายได้ 470,900 442,000 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อข้างบ้านนายหลอด 
อุ่นแก้ว ถึงบ้าน น.ส.สงัด พืชเพียร 
หมู่ที่ 21 

เงินรายได้ 198,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าบ้านนางพะยอม พึ่งสม 
ถึงบ้านนายคูณ แววศรี หมู่ที่ 22 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

204,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู หน้าบ้านนายค าพอ ทุ่งโสภา 
ถึงบ้านนางราตรี มิตรแท้ หมู่ที่ 1 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

500,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า      
รูปตัวยู จากบ้านนางนวน พวงชัย ถึง
บ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

184,800 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

51 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ
พักบริเวณซอยบ้านนายหมุน พรม
เคนสา ถึงรางประปาชลประทาน หมู่
ที่ 3 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

200,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศสล. 
รูปตัวยู จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญ
เรือง ไปถึงบ้านนายสมยา ตรึกตรอง 
หมู่ที่ 4  
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

487,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูจากแยกบ้านนายอ านาจ   
พระอามาตย์ ไปทางท่อระบาย
น้ าหน้า อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

487,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
หน้าบ้านสมาชิก อบต.ทุเรียน อนุกิจ 
หมู่ที่ 5 

เงินรายได้ 487,800 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

55 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
จากแทงค์ประปาหลังแขวงเชื่อมต่อ
ท่อเดิม หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 461,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ช่วง
บ้านนางสุภาภรณ์ แก้วชิน ถึงศาล
เจ้าพ่อ หมู่ที่ 6 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

496,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
สระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่า หมู่ที่ 7 
 

เงินรายได้ 500,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

58 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าตัวยู 
หน้าบ้านนายเจริญ ทาญาติ ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ หมู่ท่ี 8 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

496,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

59 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด 
ระบายน้ าคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 
 

เงินรายได้ 500,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
สามแยกถนน อบจ.หน้าวัดราษฎร์
รังสี ถึงถนนเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
หมู่ที่ 9,20 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

491,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร ถึงเส้น 
รร.อนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 10  

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

168,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
33 (เดิม) ถึงหนองปลาแขยง หมู่ที่ 
12 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

138,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูซอยบ้านนายสมชาย ลัน
วงษา ถึงบ้านนางประสิทธิ์ ธรรมมะ 
หมู่ที่ 18 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

251,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
หน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ ถึงห้อง
แถวนายบุญ สุขเจริญ หมู่ที่ 19 

เงินรายได้ 487,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 



 

 

ล าดับ 

ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายจริง 

65 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.           
จากบ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้าน  
นายค า รักสละ พร้อมวางบ่อพัก หมู่
ที่ 21                

เงินรายได้ 489,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

66 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูรอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 21 

 

จ่ายขาดเงินสะสม 102,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

67 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จาก
บ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนายค า 
รักสละ หมู่ที่ 21 

จ่ายขาดเงินสะสม 448,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

68 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้าน         
นางสมพิศ ศรีทน ถึงล ารางเหมือง
ข้างโรงแรมแสนสุข หมู่ที่ 22 

เงินรายได้ 214,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

69 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
พร้อมติดตั้งล าโพงฮอร์น 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 53,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

70 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านพร้อมติดตั้งล าโพงฮอร์น    
หมู่ที่ 16 

เงินรายได้ 77,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม    70   โครงการ 21,604,600 3,033,847 
 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ  
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 

1 โครงการผลิตและขยายเชื้อราบิว
เวอร์เรีย 

เงินรายได้ 30,000 22,896 

2 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

เงินรายได้ 80,000 75,451 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน
ต าบลเมืองเก่า 

เงินรายได้ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม   3   โครงการ 160,000 98,347 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 



 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ  
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,062,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บรรหารวิทยา 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 29,400 29,400 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 2 แห่ง หมู่ที่ 8 

เงินรายได้ 99,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก 

เงินรายได้ 37,800 37,800 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

 

เงินรายได้ 60,000 59,503 

6 โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เมืองเก่า
เกมส์ 

 

เงินรายได้ 400,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 

 

เงินรายได้ 50,000 33,480 

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปญหา  
ยาเสพติด 

 

เงินรายได้ 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญหลัก
ของชาติ 

 

เงินรายได้ 90,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 

 

เงินรายได้ 1,038,540 1,005,090 

11 โครงการจัดงานวันเด็ก 

 

เงินรายได้ 540,000 536,396 

ล าดับ โครงการ แหล่งที่มาของ  งบประมาณ จ่ายเงิน 



 

 

ที ่ งบประมาณ 

12 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

เงินรายได้ 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

13 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 

เงินรายได้ 150,000 140,263 

14 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับชุมชน 

เงินรายได้ 50,000 49,539.20 

15 โครงการส่งเสริมศิลปะแม้ไม้มวย
ไทยแก่เยาวชนต าบลเมืองเก่า 

 

เงินรายได้ 200,000 200,000 

16 โครงการจ้างยามรักษา         
ความปลอดภัยในบริเวณที่ท าการ    
อบต.เมืองเก่า 

 

เงินรายได้ 216,000 141,000 

17 โครงการพระราชด าริ             
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

 

เงินรายได้ 420,000 320,000 

18 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบล เมืองเก่าจัดงานประเพณี
สงกรานต์ จ านวน 21 หมู่บ้านๆ 
ละ 20,000 บาท 

เงินรายได้ 420,000 420,000 

19 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเมืองเก่าจัดงานประเพณีลอย
กระทง จ านวน 21 หมู่บ้าน      
หมู่ละ 20,000 บาท 

เงินรายได้ 420,000 420,000 

20 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเมืองเก่าจัดงานประเพณี  
หล่อเทียนเข้าพรรษา 

เงินรายได้ 150,000 150,000 

21 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเมืองเก่าจัดงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เงินรายได้ 40,000 40,000 

รวม   21  โครงการ 5,727,340 3,582,471.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 



 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ  
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 

1 โครงการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างที่ท าการ 
อบต.เมืองเก่า 

เงินรายได้ 75,100 75,100 

2 โครงการอุดหนุนการด าเนินการ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 

เงินรายได้ 35,600 33,600 

3 โครงการอุดหนุนขยายเขต
น้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8,   
หมู่ที่ 22 

 

เงินรายได้ 773,583 773.583 

รวม   3   โครงการ 884,283 882,283 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ  
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 

 

เงินรายได้ 900,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

2 

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 

 

เงินรายได้ 400,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 

เงินรายได้ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมให้ความรู้         
ด้านกฎหมาย 

 

เงินรายได้ 50,000 30,864 

ล าดับ 

ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 



 

 

5 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 

 

เงินรายได้ 50,000 49,936 

6 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เงินรายได้ 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

 

เงินรายได้ 50,000 46,351.20 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

เงินรายได้ 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 8  โครงการ 1,540,000 127,151.20 

 

     6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ  
งบประมาณ 

งบประมาณ จ่ายเงิน 

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 

 

เงินรายได้ 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการบริหารจัดการขยะตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 

เงินรายได้ 150,000 139,416 

3 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
ภายในเขตอบต.เมืองเก่า 

 

เงินรายได้ 532,000 524,000 

รวม    3   โครงการ 782,000 663,416 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,698,223 8,387,515.40 

 

 

 

 

 



 

 

     บัญชีครุภัณฑ์ (ผ. 03) 

ล าดับ 
ที ่

เป้าหมาย   

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                     

งบประมาณ จ่ายเงิน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สีแบบ Network ราคา   
เครื่องละ 10,000 บาท       
จ านวน 2 เครื่อง  

 

20,000 19,800 ส านักปลัด 

2 เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 200 ตัว 

 

120,000 120,000 ส านักปลัด 

3 ตู้เย็นขนาด 13 คิว             
จ านวน 1 เครื่อง 

 

19,000 15,990 ส านักปลัด 

4 เก้าอ้ีท างาน 1 ตัว 

 

3,500 3,500 ส านักปลัด 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2(จอภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)              
จ านวน 1 เครื่อง 

 

30,000 29,900 กองคลัง 

6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1Kva(600 Watts) จ านวน 5 
เครื่อง   

 

29,500 28,950 กองคลัง 

7 เครื่องแสกนเนอร์ส าหรับเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบท่ี 1  
จ านวน 1 เครื่อง 

 

18,000 17,900 กองคลัง 

8 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก จ านวน 1 ตู้ 

 

 

 

5,900 5,900 กองคลัง 



 

 

ล าดับ 

ที ่

โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9 ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก        
จ านวน 2 ตู้ 

 

15,800 12,000 กองคลัง 

10 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี   
จ านวน 1 ชุด 

 

12,000 12,000 กองคลัง 

11 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 

 

40,800 38,500 กองคลัง 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1         
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)             
จ านวน 1 เครื่อง 

 

30,000 29,900 กองช่าง 

13 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva  
(600 Watts)จ านวน 1 เครื่อง 

 

5,900 5,790 กองช่าง 

14 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี 

จ านวน 1 ชุด 

 

36,000 36,000 กองช่าง 

15 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 

 

5,000 5,000 กองช่าง 

รวม    15    รายการ 391,400 381,130  

 

 

 

 

 

 

สรุปจ่ายขาดเงินสะสม เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 



 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางทองใบ แก้วตา ถึง
บ้านนายวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 

301,000 - 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ถึง
หมู่ที่ 16 ของหมู่ที่ 3 

328,600 - 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดิน
ของนายสามารถ สาป้อง ผ่านหน้าบ้าน
นายโกศล กองจันดา ฝ่งศาลเจ้าพ่อ    
หมู่ที่ 6 

258,000 - 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
อดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมู่ที่ 7 

140,500 - 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายวน พุ่มรักษา หมู่ที่ 7 

155,600 - 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.             
สายบ้านโนนบากจาก                    
บ้านนายอุทิศ ดวงจรัส หมู่ที่ 8 

485,800 447,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากหน้า
บ้าน นางอ าคา เพ็ชรธีร์ ถึงบ้านนางปี 
ม่ิงแก้ว หมู่ที่ 9 

433,000 - 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายอุรา นามเสนา หมู่ทึ่ 10 

332,000 - 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักไป
บ้านนายเพียร ส าดี หมู่ที่ 15 

493,000 - 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิมถึง
บ้านนายบุญเลิศ วันท า หมู่ที่ 17 

490,000 - 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายดิเรก ชันพรมมา ถึงบ้านโนนจาน 
หมู่ที่ 18 

490,000 - 

12 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากนา
นายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน 304       
หมู่ที่ 19 

147,000 - 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนายบุญทัน มะลิทอง ถึงบ้านนาย
สมนึก แสงหอม หมู่ที่ 20 

490,000 - 

  
  
 



 

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านนายบัว ซุยเจริญ หมู่ที่ 20 

70,000 - 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
รูปตัวยู หน้าบ้านนายค าพอ ทุ่งโสภา ถึง
บ้านนางราตรี มิตรแท้ หมู่ที่ 1 

500,000 - 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
จากบ้านนางนวน พวงชัย ถึงบ้าน     
นางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 

184,800 - 

17 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
บริเวณซอยบ้านนายหมุน พรมเคนสา 
ถึงรางประปาชลประทาน หมู่ที่ 3 

200,000 - 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
รูปตัวยู จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญเรือง 
ไปถึงบ้านนายสมยา ตรึกตรอง หมู่ที่ 4 

487,000 - 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยูจากแยกบ้านนายอ านาจ พระอา
มาตย์ ไปทางท่อระบายน้ าหน้า อบต.
เมืองเก่า หมู่ที่ 5 

487,000 - 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ช่วงบ้าน
นางสุภาภรณ์ แก้วชิน ถึงศาลเจ้าพ่อ   
หมู่ที่ 6 

496,000 - 

21 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าตัวยูหน้า
บ้านนายเจริญ ทาญาติ ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ท่ี 8 

496,000 - 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสาม
แยกถนน อบจ. หน้าวัดราษฎร์รังสี ถึง
ถนนเทศบาลต าบลเมืองเก่าหมู่ท่ี 9,20 

491,000 - 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ข้าง
บ้านนายสมพร ค าขจร ถึงเส้น รร.
อนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 10 

168,000 - 

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 
ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
33(เดิม) ถึงหนองปลาแขยง หมู่ที่ 12 

138,000 - 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยูซอยบ้านนายสมชาย ลันวงษา ถึง
บ้านนางประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่ 18 
 

251,000 - 

  



 

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
รอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 21 

102,000 - 

27 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.จากบ้าน
นายสูน นึกชอบ                     ถึง
บ้านนายค า รักสละ หมู่ที่ 21 

448,000 - 

28 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้งล าโพงฮอร์น 

53,200 - 

รวม   28   โครงการ 9,116,500 447,000 

 

 โครงการที่ด าเนินการแล้ว      33 โครงการ  

 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  61 โครงการ  

 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ       14 โครงการ  

 รวมโครงการทั้งสิ้น            108 โครงการ  
 

*** คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ร้อยละ 52.20 

 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการในบางยุทธศาสตร์ น าไปสู่การพัฒนาได้น้อย 
2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนา 
3. การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนายังไม่ชัดเจน 
4. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

 ข้อเสนอแนะ  
 1. ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในแต่ละปีให้ชัดเจน 

2. ทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความกระชับและชัดเจนสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 


