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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นหนึ่งคณะ โดยมีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมท้ังรายงานผลและ
เสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้อง    ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างสูงสุด  
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การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์หัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่   
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเจดีย์หัก 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมือ่พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับ   
ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
เจดีย์หักให้เกิดประโยชน์ เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ         

ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 ความส าคญัของการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยการติดตามและประเมินผล  
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้อย่างดียิ่ง 

 

 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว   

ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนิการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดป้ญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบเจดีย์หัก ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้  

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/

ผู้อ านวยการกองท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเจดีย์หัก หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ

1.2 วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมนิผล 

1.3 ข้ันตอนการตดิตามและประเมนิผล 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร    
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน11 คน ประกอบด้วย  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      

โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี

ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก

องค์การริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  
ก าหนดแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักคือ
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผล
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะใน
การติดามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสั งเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

 

1.3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

1.3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
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2. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็กหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3. การด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีตองการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดียหัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหรส่วนต าบลเจดีย์หักต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

7. การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจดีย์หัก 

 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก      

มีอ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนากยก
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

1.3.3 การรายงานผล 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 
 
 
 
 

ธันวาคม 
 

 
 
 
 
 
 
         ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น              ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผล 

ผูบ้รหิารท้องถิน่ รายงานผล 

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น เสนอ เสนอ เสนอ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ใน ท่ี เ ปิ ด เ ผยภาย ใน สิบห้ า วั น      
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 0357 
ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี   
6 พฤศจิกายน 2562 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙       
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและและหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว
คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.4.1 แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์       60 คะแนน 

ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด      10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์       5  คะแนน 
(5) กลยุทธ์       5  คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์   5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์     5  คะแนน 
(8) แผนงาน        5  คะแนน 
(9) ความเช่ือโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5  คะแนน 

1.4 เครื่องมือการตดิตามและประเมนิผล 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

1.4.2 แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน      10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา       60 คะแนน 

ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ    5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง

          5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดค้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12        5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ        5 คะแนน  
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

          5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

1.4.3 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) 
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การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้  

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง    
ท าใหไ้ด้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก  แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสง์ของโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตต าบลเจดีย์หัก 

 

 
 
 
 
 
 

1.5 ประโยชน์ของการตดิตามและประเมนิผล 
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วิสัยทัศน์ ของ อบต.เจดีย์หัก 
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรปลอด

สารพิษ ยาเสพติดส้ินไป ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตท่ีดี" 

พันธกิจ ของ อบต.เจดีย์หัก 
๑. ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ประเพณีวัฒนธรรม 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๔. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าปลอดสารพิษ  
๕. สร้างความแข็งแกร่งในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
๖. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.เจดีย์หักได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้         
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2. แนวทางการพัฒนาการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการวางผังเมือง 
3. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ท่ัวถึงประชาชน 
4. แนวทางการพัฒนาระบบจราจรให้เป็นมาตรฐาน ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภัยแล้ง 

2. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
1. แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น  
2. แนวทางการจัดให้มีและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึง

พอใจในการให้บริการของท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณ

ของบุคลากรท้องถิ่น 
4. แนวทางสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 

 
 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ด้านคุณภาพชีวิต 
1. การจัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
2. แนวทางการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
3. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกระดับ 
4. แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แนวทาง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. แนวทางการพัฒนาสตรี เด็ก คนชราและผู้ด้วยโอกาส 
7. แนวทางการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และการรวมพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
2. แนวทางการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. แนวทางการจัดให้มีและปรับปรุงระบบการก าจัดขยะและสถานท่ีก าจัดขยะ 
4. การจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
1. แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
3. แนวทางการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร 

6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีสภาพพร้อมรับนักท่องเท่ียวได้ทุกฤดูกาล 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
3. แนวทางการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคมนาคมขนส่ง ระบบประปา แหล่งน้ า ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน  
2. ประชาชนมีอาชีพท่ีมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพความสามารถ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
3. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและรู้คุณค่าวัฒนธรรม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้าและห่างไกลยาเสพติด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปถึงชนรุ่นหลัง 

 

 

10



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

*******************************    
 

โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2562 
- มีโครงการท้ังหมด จ านวน 103 โครงการ 

(๑) ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการทีป่รากฏตาม
แผนพัฒนา 

จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการอนุมัต ิ
คิดเปน็รอ้ยละ 

ประจ าปี 
2562 

เพิ่มเติม
ครั้งที ่
 1 - 2 

รวม ประจ าปี 
2562 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

รวม 
 

1. ด้ า น โ คร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

76 17 93 39 0 39 41.94 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  5 0 5 5 0 5 100 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 5 1 6 5 0 5 83.33 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 48 2 50 38 0 38 76 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 0 2 2 0 2 100 

6. ด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

16 5 21 14 0 14 66.67 

รวม 152 25 177 103 0 103 58.19 
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(๒) ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณทีป่รากฏตามแผนพฒันา 

ประจ าปี 2562 เพิ่มเติม         
ครั้งที่ 1 - 2 

จ่ายขาด          
เงินสะสม 

รวม 

1. ด้ า น โ คร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

80,295,700 

 

6,334,700 0 86,630,400 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  370,000 0 0 370,000 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 425,000 100,000 0 525,000 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 33,112,000 150,000 0 33,262,000 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

60,000 0 0 60,000 

6. ด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

2,475,000 200,000 0 2,675,000 

รวม 116,737,700 6,784,700 0 123,522,400 
 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณที่ได้รบัการอนุมัติ 

ประจ าปี 2562 จ่ายขาดเงินสะสม รวม 

1. ด้ า น โ คร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

20,443,500 

 

0 20,443,500 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  300,000 0 300,000 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 301,000 0 301,000 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 33,084,200 0 33,084,200 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 0 100,000 

6. ด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

1,870,000 0 1,870,000 

รวม 56,098,700 0 56,098,700 
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(3) ประเมินผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕62 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕62 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

ที่ได้รบัอนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่เบกิจ่าย 

คิดเปน็รอ้ยละ 

1. ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

86,630,400 20,443,500 12,427,794.86 60.79 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  370,000 300,000 88,548.97 29.52 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 525,000 301,000 96,592.98 32.09 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 33,262,000 33,084,200 29,437,121.13 88.98 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

60,000 100,000 81,452.16 81.45 

6. ด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

2,675,000 1,870,000 637,209.12 34.08 

รวม 123,522,400 56,098,700 42,768,719.22 76.24 
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(4) ประเมินผลสถานะโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน๒๕62) 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้ า น โ คร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

36 92.31 0 0 3 7.69 39 100.00 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  5 100.00 0 0 0 0 5 100.00 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 80.00 0 0 1 20.00 5 100.00 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 34 89.47 0 0 4 10.53 38 100.00 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 100.00 0 0 0 0 2 100.00 

6. ด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

12 85.71 0 0 2 14.29 14 100.00 

รวม 93 90.29 0 0 10 9.71 103 100.00 
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(5) สรุปสถานการณ์ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

93 39 36 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  5 5 5 

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 5 4 

4. ด้านคุณภาพชีวิต 50 38 34 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 2 

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

21 14 12 

รวม 177 103 93 
 
 

สรุป  

ข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน ณ วันท่ีรายงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

            จ านวน 103  โครงการ 

โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ         จ านวน   93  โครงการ 

โครงการระหว่างด าเนินการ       จ านวน     0  โครงการ 

โครงการกันเงินรอจ่ายเพื่อด าเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน     2  โครงการ 

การติดตามประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 
2562) ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ 90.29 % ของแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด  39  โครงการ 

1.1 โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง 
เดือนกันยายน 2562) จ านวน 36 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 
ตามรอบการตดิตาม 

งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ ท่ี 2 
(บริเวณสามแยกชุมชนสะพานขาว) 

172,000 172,000 0 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 
(บริเวณบ้านนายศรี–บ้านนายย่ิง) 

70,000 70,000 0 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 3 
(บริเวณบ้านนายหมุดศิลาเรียม) 

355,500 355,500 0 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
(บริเวณซอยรถเกี่ยว) 

258,000 258,000 0 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 5 
(บริเวณต่อโครงการเดิมถึงหมู่ท่ี 7) 

770,000 480,000 290,000 

6 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ ท่ี 5 
(บริเวณหน้า อบต.หลังเก่า) 

113,000 113,000 0 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
(บริเวณซอย 1 บ้านคุณเล็กท้ายซอย) 

125,000 125,000 0 

8 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ ท่ี 5 
(บริเวณซอยศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพี่กา) 

262,000 260,000 2,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 6 (บริเวณหลังศูนย์พันธุ์ข้าว) 

450,000 450,000 0 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 6 (บริเวณซอยเหมือนฝัน) 

499,000 499,000 0 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 6 
(บริเวณหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน)   

84,000 84,000 0 

12 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 6 (บริเวณเช่ือมต่อ
ซอย 3) 

365,000 356,000 0 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี 6 
(บริเวณฝั่งครัวลุงเล็ก) 

150,000 150,000 0 

14 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สพร้อมโอเวอร์เลย์ 
หมู่ท่ี 7 (บริเวณปากทางเข้าบ้านทุ่งปอ) 

200,000 200,000 0 

15 โครงการขยายไหล่ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 7 (บริเวณต้ังแต่โรงงานลูกปัด – บ้าน ส.อบต.
เจียร) 

1,725,000 1,240,000 485,000 
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ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
(บริเวณเช่ือมต่อหมู่ท่ี 5) 

800,000 480,000 320,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
(บริเวณซอยบ้านนายเต้ีย) 

180,000 180,000 0 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
(บริเวณบ้านนายต๋ี) 

140,000 140,000 0 

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 8 
(บริเวณบ้านคุณมุกดาถึงบ้านคุณนาม) 

236,000 236,000 0 

20 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 (บริเวณซอยระเบิดถึงบ้าน
คุณยุพิน) 

499,000 499,000 0 

21 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและก่อสร้าง
ถนนลูกรังหินคลุก หมู่ท่ี 8 (บริเวณข้างร้านขายของ
เก่าถึงอู่เล้ง) 

299,000 299,000 0 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
(จ านวน 4 แห่ง) 

1,670,000 1,059,000 611,000 

23 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 
(บริเวณกลางหมู่บ้าน) 

255,000 255,000 0 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 
(บริเวณท้ายซอยจัมโบ้) 

175,000 175,000 0 

25 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลานรอบศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 

290,000 290,000 0 

26 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 10 
(บริเวณโรงงานพิสมัย – บ้านนายพูน) 

375,000 375,000 0 

27 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์แบบมีหลังคา หมู่
ท่ี 11 

50,000 50,000 0 

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 
(บริเวณข้างดงสนถึงถนนเพชรเกษม) 

1,453,000 955,000 498,000 
 

29 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 
12 (บริเวณท้ายหมู่บ้านลานทอง–ช่วงซอย 3-4) 

310,000 310,000 0 

30 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 12 
(บริเวณบ้านผู้ช่วยต่อ) 

210,000 210,000 0 
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ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

31 โครงการก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 
(บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้าซอย 9 และซอย 10) 

370,000 370,000 0 

32 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ ท่ี 12 
(บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้ารอบสระน้ า) 

499,000 499,000 0 

33 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เช่ือมระหว่าง 
(ซอย 7 ถึง ซอย 13) 

180,000 180,000 0 

34 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก พร้อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 12 (บริเวณบ้าน   
คุณณัฐสิทธิ์) 

499,000 499,000 0 

35 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 (จ านวน 2 ซอย 
ซอยที่ 6 และซอยที่ 7) 

499,000 499,000 0 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 11 (บริเวณเขตติดต่อ 
หมู่ท่ี 8) 

57,000 46,294.86 10,705.14 

รวม 14,644,500 12,427,794.86 2,216,705.14 

 
 
 

1.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 
2562)  จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ โครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการจนถึง

สิ้นปีงบประมาณ 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 (บริเวณซอยสน่ัน
อุทิศ-เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3) 

1,780,000 0 1,780,000 

2 โครงการปรับระดับท่อระบายน้ าท้ังหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 
11 (บริเวณซอย 7 ) 

285,000 0 285,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 2 (ซอยสน่ันอุทิศ) 

3,734,000 0 3,734,000 

รวม 5,799,000 0 5,799,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
- มีการวางแผนโครงการท้ังหมด 5  โครงการ   

2.1 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562) จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

 
ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

50,000 17,701 32,299 

2 โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน 100,000 22,508.50 77,491.50 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนท้องถ่ิน OTOP 

30,000 828.18 29,171.82 

4 โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

20,000 4,201.50 15,798.50 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

100,000 43,309.79 56,690.21 

รวม 300,000 88,548.97 211,451.03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด  5  โครงการ   

3.1 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นประจ าปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562)  จ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
 
ล าดับที่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 อุดหนุน โครงการ “ท่องเท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง 20,000 13,362.35 6,637.65 

2 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 1,000 369.79 630.21 

3 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 150,000 74,241.05 75,758.95 

4 โครงการจัดงานนมัสการองค์เจดีย์ 30,000 8,619.79 21,380.21 

รวม 201,000 96,592.98 104,047.02 

 
 

3.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 
2562)   จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ โครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการจนถึง

สิ้นปีงบประมาณ 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการปรับปรุงถนนสองข้างทางภายในต าบลเจดีย์หัก 
 

100,000 0 100,000 

รวม 100,000 0 100,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต 
-  มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด  38  โครงการ   

4.1 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นประจ าปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562) จ านวน  34  โครงการ  ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
ของเยาวชนต าบลเจดีย์หัก 

150,000 132,944.79 17,055.21 

2 โครงการค่ายพุทธบุตร 100,000 98,962.79 1,037.21 

3 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด  100,000 98,349.79 1,650.21 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 43,365.18 56,634.82 

5 โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย 10,000 3,669.79 6,330.21 

6 โครงการเยาวชนนักอนุรักษ์  100,000 99,284.79 715.21 

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี  400,000 273,615.20 126,384.80 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนลดรายจ่าย 30,000 6,721 23,279 

9 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 250,000 183,040.80 66,959.20 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

20,000 14,025.20 5,974.80 

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ 

30,000 21,763.80 8,236.20 

12 โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

100,000 25,685.20 74,314.80 

13 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 30,000 19,585.20 10,414.80 

14 โครงการเพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 80,000 30,096.79 49,903.21 

15 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 10,000 3,169.79 6,830.21 

16 โครงการเยาวชนสร้างอาชีพ 100,000 72,497.79 27,502.21 

17 โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลเจดีย์หัก 

400,000 303,285.20 96,714.80 

18 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน 100,000 77,000 23,000 
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ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 
ตามรอบการตดิตาม 

งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศึกษาดูงาน 

400,000 357,371.20 42,628.80 

20 โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านและห่างไกล        
ยาเสพติด 

30,000 3,903.58 26,096.42 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุมีความสุข
และมีคุณค่า 

30,000 16,370.40 13,629.60 

22 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 100,000 78,520.40 21,479.60 

23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก 

50,000 16,432.40 33,567.60 

24 โครงการเปตองผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุขภาพ 30,000 9,567 20,433 

25 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

120,000 93,500 26,500 

26 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบล    
เจดีย์หัก 

19,707,600 18,016,600 1,691,000 

27 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบลเจดีย์หัก 4,320,000 4,109,600 210,400 

28 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2,300,000 2,433,000 0 

29 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนภายในต าบลเจดีย์หัก 

1,500,000 887,781.36 612,218.64 

30 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 50,000 46,614.79 3,385.21 

31 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 180,000 179,664.40 335.60 

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,082,600 917,010 165,590 

33 โครงการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และการสื่อสารและการ
เรียนรู้ 

324,000 324,000 0 

34 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

450,000 440,122.50 9,877.50 

รวม 32,784,200 29,437,121.13 3,347,078.87 

 
 
4.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 
2562) จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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ล าดับที่ โครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี ซึ่งเป็นวันส าคัญทางราชการ 20,000 0 20,000 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

200,000 0 200,000 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขแมวและข้ึนทะเบียน
สุนัขแมว 

30,000 0 30,000 

4 โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด 

50,000 0 50,000 

รวม 300,000 0 300,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด  2 โครงการ  

5.1 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นประจ าปีงบประมาณ 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562) จ านวน 2 โครงการ ดังนี ้
 
ล าดับที่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 50,000 43,854.36 6,145.64 

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

50,000 37,597.80 12,402.20 

รวม 100,000 81,452.16 18,547.84 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
- มีการวางแผนโครงการ ท้ังหมด  14 โครงการ  

6.1 โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นประจ าปีงบประมาณ 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562) จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ โครงการที่ไดด้ าเนนิการเสร็จสิ้น 

ตามรอบการตดิตาม 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 30,000 21,017.84 8,982.16 

2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 40,000 8,834.80 31,165.20 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

200,000 153,161 46,839 

4 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ใน
การบริหารท้องถ่ิน 

300,000 170,421 129,579 

5 โครงการแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 173,531 26,469 

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ประจ าปี 2562 

40,000 39,337.48 662.52 

7 โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล 200,000 15,080 184,920 

8 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 20,000 13,370.40 6,629.60 

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังและ
เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

20,000 10,221 9,779 

10 โครงการทบทวนและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อาเซียน (Asean Language) เพื่อการสื่อสาร
เบ้ืองต้น 

20,000 12,171 7,829 

11 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุและการ
บริหารงานพัสดุ 

30,000 8,006.80 21,993.20 

12 โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

50,000 12,056.80 37,943.20 

รวม 1,150,000 637,209.12 512,790.88 
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6.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 
2562)  จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ โครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
งบประมาณ การเบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โ ค รง กา รส่ ง เส ริ ม ก าร เลื อก ต้ั งและ พัฒนา
ประชาธิปไตย พัฒนาระบบการเลือกต้ัง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

20,000 0 20,000 

2 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน 700,000 0 200,000 

รวม 720,000 0 720,000 
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3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 17.45 87.28 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.45 92.25 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52.27 87.11 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.09 90.9 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 
10 8.27 82.7 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.27 82.7 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.09 81.8 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4.18 83.6 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.54 90.8 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.54 90.8 
 3.8 แผนงาน 5 4.54 90.8 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.72 94.4 
 รวมคะแนน 100 88.17 88.17 

 
1. พบว่าประเด็นท่ี 1  ได้คะแนน 17.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของคะแนนในประเด็นท่ี 1 
2. พบว่าประเด็นท่ี 2  ได้คะแนน 18.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของคะแนนในประเด็นท่ี 2 
3. พบว่าประเด็นท่ี 3  ได้คะแนน 52.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของคะแนนในประเด็นท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคะแนนเฉล่ียท่ีได้คือ 88.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของคะแนนรวม

ท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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3.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.27 92.7 
2 การประเมินผลการน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
10 9.18 91.8 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.09 90.9 
5 โครงการพัฒนา 60 53.90 89.83 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.54 90.8 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.72 94.4 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4.72 94.4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

5 4.63 92.6 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4.63 92.6 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.63 92.6 
 5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับจังหวัด 5 4.63 92.6 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่ งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.54 90.8 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

5 4.45 90.8 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการ 

5 4.27 85.4 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 4.09 81.8 

 5.12  ผล ท่ีคาดว่ า จะ ไ ด้รั บ  สอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ 

5 4 80 

 รวมคะแนน 100 90.44 90.44 
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1. พบว่าประเด็นท่ี 1  ได้คะแนน 9.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.7 ของคะแนนในประเด็นท่ี 1    
2. พบว่าประเด็นท่ี 2  ได้คะแนน 9.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ของคะแนนในประเด็นท่ี 2 
3. พบว่าประเด็นท่ี 3  ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นท่ี 3 
4. พบว่าประเด็นท่ี 4  ได้คะแนน 9.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของคะแนนในประเด็นท่ี 4 
5. พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 93 โครงการ ได้คะแนน 

53.90 คิดเป็นร้อยละ 89.83 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

สรุปผลการประเมินคะแนนเฉล่ียท่ีได้คือ 90.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.44 ของคะแนนรวม
ท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
(3) ก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักในภาพรวม โดยจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยส ารวจ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
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4.1 สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1. ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จ 

จ านวน  93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.29 % ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานได้ จ านวน 10 โครงการ  
2.1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 2 

(บริเวณซอยสนั่นอุทิศ-เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3)  
2.2 โครงการปรับระดับท่อระบายน้ าท้ังหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 (บริเวณซอย 7)  
2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 2 (ซอยสนั่นอุทิศ) 

 2.4 โครงการปรับปรุงถนนสองข้างทางภายในต าบลเจดีย์หัก 
2.5 โครงการจัดงานรัฐพิธี ซึ่งเป็นวันส าคัญทางราชการ 
2.6 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2.7 โครงการส ารวจข้อมูลสนุนัขแมวและขึ้นทะเบียนสุนัขแมว 
2.8 โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ

บ าบัด 
2.9 โครงการส่งเสริมการเลือกต้ังและพัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาระบบการเลือกต้ังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
2.10 โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เกิดจากสาเหตุของการแก้ไขเปล่ียนแปลงปริมาณงานและงบประมาณท่ีจะด าเนินการไม่เพียงพอ 
ซึ่งต้องผ่านกระบวนการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงอาจท าให้การด าเนินการล่าช้า     
ไม่เป็นไปตามก าหนดการท่ีวางไว้ 

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้มีความเห็น
ต่อการด าเนินการพัฒนาฯ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้พิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

แนวทางท่ี 2 การส ารวจพื้นท่ีส าหรับการจัดท าโครงการและการประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ควรใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเหมาสมท่ีสุด 

แนวทางท่ี 3 ในการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีท่ีผ่านมามากเกินไป จึงท าให้         
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ เห็นควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณท่ีมีอยู่หรือ
ใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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