
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้อง ถ่ิน 

ประจาํ ปีงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๖๕
R e p o r t i n g  ,  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f   

d e v e l o p m e n t  p l a n s  A d m i n i s t r a t i o n  O r g a n i z a t i o n  

T a m b o n R o b m u a n g



                 

 

 
                 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ

จะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบลรอบเมือง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ทั้ งน้ี

คณะกรรมการฯ หวังเปนอยางย่ิงวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนา

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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สวนที่ 1 
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6       
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในดานโครงสราง
พ้ืนฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพ่ิมมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงานเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นและสามารถบงช้ีความสำเร็จของแผนไดดวย 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ ความพยายามที่ เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น    
ไดก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการ
ดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง         
แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงาน       
ใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอย
กวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกัน
ขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวน
ใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใช
เทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากน้ียังเสีย
คาใชจายสูงและกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความ

บทนำ 
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จำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบก
รับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงาน
เต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” น้ันเปนสิ่งหน่ึงที่จำเปนสำหรับการ
ดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวา
แผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวน้ัน
ใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม    อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี
การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ัน แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ
ดำเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ได
จัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปน
กระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบ       
ไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จึงตองการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 11 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ
(5)  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผลพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังน้ี  

1.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

4.แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมิน     
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร วาแผนยุทศาสตรและแนวทาง     
ที่ถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการ             
ของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลน้ีไมใช การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถิ่นไดดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรที่ ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

1.ความสำคญัของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา

ทองถิ่น  และการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  
การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจาย
งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมาก
นอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังน้ี 
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๑) ตองเปนภารกิจที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 
๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่

จะใหเงินอุดหนุน 
๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนำ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

กลาวอีกนัยหน่ึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  
ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมตางๆ   ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ 
งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการ
และจะตองต้ังรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ต้ังรับ  และรอ
โอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งาน
ตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดกตาม
และประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาประสงค
ที่ต้ังไวไดอยางดียิ่ง     

2.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561   ดังน้ี   

ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคน    

ทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ขอ 11 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ใหมีวาระอยูในตำแหนง
คราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดำเนนิการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ดังน้ี   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปรมิาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 

 แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(2) ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน

ความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 

  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กำหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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5.ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

๑) ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓) ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เปน
ตน 

๔) ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงขึ้น 

๕) ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
แผนงานใหมคีวามกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๖) ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดออน(weaknesses) 
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว 
ผลการวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗) ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

๘) การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง หรือจะตอง
ปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙) การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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สวนที่ ๒ 
 

 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง เปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง    
ที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจและ
จุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการบริหารราชการ
ผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจนีบุรี  และแผนชุมชนตำบลรอบเมือง  มีรายละเอียด ดังน้ี 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดกำหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน
จุดมุงหมายและคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตขางหนา  โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุข นาอยู และมีฐานะความเปนที่
ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดกำหนด วิสัยทัศน ดังน้ี 
 

      “ รอบเมอืงนาอยู           ความรูคูคณุธรรม   

                   กาวไกลสูเกษตรกรรม    นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

 

 
    ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานเมืองนาอยู 
          กลยุทธที่ 1       เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะครบครัน ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี เพ่ือ
สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี  
    ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดานความรูคูคุณธรรม    
           กลยุทธที่ 2    เพ่ือใหเกิดการเรียนรูคูคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูใหมีความรูพ้ืนฐานที่เขมแข็ง  เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งในครอบครัว สถาบัน
ศาสนาและสถาบันการศึกษา    
    ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานกาวไกลสูเกษตรกรรม   
         กลยุทธที่ 3  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การจำหนายผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได 
    ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานนำนอมเศรษฐกิจพอเพยีง  

           กลยุทธที่ 4   เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได มีการพัฒนาที่มั่นคง ย่ังยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

การติดตามและประเมินผล 

1.วิสัยทศัน(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร 
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1. มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สรางความเขมแข็งของ 
ชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

2. มุงการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรู ใหมีความรูพ้ืนฐานที่เขมแข็ง  เกิดการ 
เรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ดำเนินการใหเปน
รูปธรรม  ดานศีลธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวันใหเปนไปดวยความสงบสุข 
           3. มุงสงเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพ่ิม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
นำไปสูมาตรฐาน การพัฒนาองคความรูและสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจรากหญา 

           4.  เสริมสรางศักยภาพชุมชน นำไปสูชุมชนเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได  สรางภูมิคุมกันที่ 
เหมาะสมนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   
 
 
 
   ๑.  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง มีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการ 
รอยละ  ๘๐ 
   ๒.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  มีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้น 
รอยละ  ๕ 
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  รอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมรีายไดเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากขึ้น 
   ๗)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง รอยละ  ๖๐  อยูอยางสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงรอยละ  ๖๐  
 
 
 
  ๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒.  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 
 
 
 
 

3.เปาประสงค 
 

4.ตัวชี้วัด 
 

5.คาเปาหมาย 
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         1.เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะครบครัน ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี เพ่ือสุขภาพที่ดีและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

         2.เพ่ือใหเกิดการเรียนรูคูคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการ
เรียนรูใหมีความรูพ้ืนฐานที่เขมแข็ง  เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งในครอบครัว สถาบันศาสนา 
และสถาบันการศึกษา   

         3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การจำหนายผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได 

4. เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได มีการพัฒนาที่มั่นคง ย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 

1) Assessing เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสถานภาพดานบรรษัทบริบาลในปจจุบัน 
2) Visioning เปนการระบุวิสัยทัศนที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทาง 

สังคมที่องคกรมีอยู 
3) Defining (Policies) เปนการวางนโยบายดาน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเช่ือมโยงและ 

สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  
4) (Strategic) Positioning เปนการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรความรับผิดชอบตอสังคมที ่

สอดคลองกับวิสัยทัศน สำหรับใชเปนกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ 
 1.2 แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
      1.2.1 แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะป 2565    
                               ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง เปนหนวยดำเนินการเอง (แบบ ผ.01) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
การพัฒนาเมืองนาอยู แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 10,910,000 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,985,000 
 แผนงานสาธารณสุข 8 1,870,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 7 210,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 30 13,682,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 187 235,019,718 
 แผนงานงบกลาง 6 11,400,000 
ความรูคูคุณธรรม แผนงานการศึกษา 7 1,830,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
13 180,000 

กาวไกลสูเกษตรกรรม แผนงานการเกษตร 30 890,000 
นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 29 1,700,000 
 รวมทั้งสิ้น 350 279,676,718 

6.กลยุทธ 
 

7.จุดยืนทางยทุธศาสตร 
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1.2.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะป 2565    

บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) 

แผนงาน สังกัด 
จำนวนครุภัณฑตามแผนพฒันา 

จำนวน จำนวนเงิน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 6 1,553,500 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 1 500,000 
 รวมทั้งสิ้น 7 2,053,500 

ท่ีมา : ขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ผ.03  

 1.3 ผลการดำเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
              ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  
จำนวนโครงการที่ไดรบัการอนุมัติงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนนิงาน 

คิดเปนรอย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 36 37.11 3,284,600 16.34 อบต.รอบเมือง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 14.43 953,000 4.74 อบต.รอบเมือง 

แผนงานสาธารณสุข 6 6.19 483,000 2.40 อบต.รอบเมือง 

แผนงานสังคมสงเคราะห 6 6.19 127,800 0.64 อบต.รอบเมือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 21 21.65 2,664,800 13.26 อบต.รอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 6.19 3,333,000 16.58 อบต.รอบเมือง 

แผนงานงบกลาง 8 8.25 9,256,890 46.05 อบต.รอบเมือง 

รวม 97 100.00 20,103,090 100.00  
ยุทธศาสตรความรูคูคุณธรรม 
แผนงานการศึกษา 12 63.16 266,490 44.68 อบต.รอบเมือง 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 36.84 330,000 55.32 อบต.รอบเมือง 

รวม 19 100.00 596,490 100.00  
ยุทธศาสตรกาวไกลสูเกษตรกรรม 
แผนงานการเกษตร 6 100.00 477,000 100.00 อบต.รอบเมือง 

รวม 6 100.00 477,000 100.00  
ยุทธศาสตรนอมนำเศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 100.00 210,000 100.00 อบต.รอบเมือง 

รวม 4 100.00 210,000 100.00 อบต.รอบเมือง 

รวมยุทธศาสตรที่ 1-4 126 100.00 21,386,580 100.000  
ท่ีมา : ผ.01 จากแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     
 

-13- 
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
         แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการให 

คะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

ทองถิ่น  ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทศัน (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงในยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและ 

ข อ มู ล พ้ื น ฐาน
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น
ทองถิ่น  

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของปาไม/ปาไม ฯลฯ 
ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 
ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร      และชวงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง        การไฟฟา การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน  การประมง  การปศุสัตว        การบริการ การ
ทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน 
ๆ  

(2)  

(7 ) ข อ มู ล เกี่ ยวกั บท รัพยากรธรรมชาติ  เช น  น้ ำ  ป า ไม  ภู เขา คุณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. (2)  
(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ            รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่น ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การวิเคราะห

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของการบังคับ
ใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพรี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ 
กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผล              ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

(3)  
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สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Anlysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงาน
ไดแก s-strenght        (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)          
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แด
ละเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ        และ Thailand 4.0 

60  

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ            แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  

3. ยุทธศาสตร 
(ตอ) 

3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น  

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 
เปาประสงค
ของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำ
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคกรรวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 2.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 

(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 5  

คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ      ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  

 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิน่สี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต               
หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

1 . ก า ร ส รุ ป
ส ถ าน ก ารณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis Demand และ 
Tread ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ป ระกอบ ด วยก ารวิ เค ราะห ศั ก ยภ าพ ด าน เศ รษ ฐกิ จ ,ด าน สั งค ม ,ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 
10 

 

 2. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ทองถิ่นท่ัวไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไหร 
จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีไดกำหนดไหว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

 

10  

3. ก า ร
ประเมินผลการ

 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ  ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี

10  
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นำแผนพัฒนา
ท อ ง ถิ่ น ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง
คุณภาพ 

นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุปดระสงคหรือไม 
ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการดำเนินการ รวมถึงสมารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

4. แ ผ น ง า น
แ ล ะ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ท อ ง ถิ่ น โ ด ย ใช  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2)  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 
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5. โครงการ
พัฒนา 

5 .1  ค ว า ม
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ซ่ึงโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

 

5 .2  ก ำห น ด
วัตถุ ป ระสงค
สอดคลองกั บ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clearobjective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง  

(5)  

5.3 เปาหมาย 
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โค ร งก า ร ) มี
ค ว าม ชั ด เจ น
นำไปสู การต้ั ง
งบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ี
ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกใหชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใคร
คือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมี
ความสอดคลอง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20
ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามรถในการแขงขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครับ เพ่ือให
เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย 
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โค ร ง ก า ร ) มี
ความสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตของ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยาง
จริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ

(5)  
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รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ี
มีประสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมี
ความสอดคลอง
กั บ  Thailand 
4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยดวยนวัตกรรมทำนอย ได
มากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคลองกั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ไดกำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการ
แ ก ไ ข ป ญ ห า
ค วาม ยากจน
ห รื อ ก า ร
เสริมสร า งให
ป ระ เท ศ ช าติ
ม่ั น ค ง  ม่ั ง คั่ ง 
ย่ั งยืน  ภายใต
หลักประชารัฐ  

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ย่ังยืน เปน
ทองถิ่นท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5 . 9 
งบประมาณมี
ความสอดคลอง
กั บ เป าห ม าย 
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถงึหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาทองถิ่น นำไปสูความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มี ก า ร
ประมาณ การ
ร าค าถู ก ต อ ง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร
กำหนดตัวชี้วัด 
( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกั บ
วัต ถุ ป ระสงค
และผลท่ีคาดวา

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI ) ท่ีสามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดรอยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดขึ้นสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะรับ) 

(5)  
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จะรับ 
 

5.12 ผลท่ีคาด
ว า จ ะ ไ ด รั บ
สอดคลองกั บ
วัตถุประสงค  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ี ต้ังไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจรงิ (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวม 100  

 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลรอบเมือง อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
เสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยูจริงในองคการ
บริหารสวนตำบลรอบเมือง มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ซึ่งสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ 
ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  1.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดน้ันเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การทดสอบและการวัด
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการเปนตน 
                  2.การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ 
ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi- formal 
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในขั้นตอน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     
 

   3.การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลรอบเมือง ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลรอบ
เมือง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชา
ชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง 
และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
  4.การสำรวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลรอบเมือง/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
  5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย       
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
 
 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
                      สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ดังน้ี   

          1.การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
    (๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบั ติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 

๐๘๑๐.๒/  ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
       (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี ้

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

    (๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
         ๒.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลรอบเมืองในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่   ๓ /๒   แบบประเมินความพึ งพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต.ใน                 
ภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต. ในแตละ                 
ยุทธศาสตร 
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สวนที่ ๓ 
 
 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง เปนดังน้ี 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 13 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 58 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (9) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตประเด็นกลยุทธ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5) 
   3.8 แผนงาน (5) (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (5) 

คะแนนรวม 100 (87) 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป 
แ ล ะ ข อ มู ล พ้ื น ฐ าน ข อ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง 
เชน เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 

17 

(3) 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร      
และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง        
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน  การประมง  การปศุสัตว        
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) (2) 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ิน สินคา
พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2) (2) 

ผลการวิเคราะหติดตามและประเมินผล 
 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2) (1) 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ            
รวมตัดสิน ใจ  รวมตรวจสอบ รวม รับประโยชน  รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่น ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) (3) 

2.การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี ้
(1 ) การวิ เคราะห ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 
20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

(13) 

(5) 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3) (1) 

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเปนตน 

(3) (3) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) (1) 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภู มิศาสตร  กระบวนการหรือสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ ท่ี มีผล              
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

(3) (1) 

6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Anlysis ท่ี อาจส งผลตอการดำเนินงานไดแก  s-strenght        
(จุ ด แ ข็ ง )  W-Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity (โอ ก า ส )          
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แดละเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
และ Thailand 4.0 

60  

(10) 

58 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(10) (9) 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) (9) 
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3. ยุทธศาสตร (ตอ) 

3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น  

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) (5) 

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) (5) 

 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดพิจารณา 
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเองจากเอกสาร หลักฐานขององคการ
บริหารสวนตำบลรอบเมือง ปรากฏผล คือ อยูในระดับรอยละ 87.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัดคา
เปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคกรรวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 87 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
        ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง เปนดังน้ี 

สรุปผลแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 7 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

(5) (5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต               หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5) 

รวมคะแนน 100 95 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis Demand แ ล ะ 
Tread ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 10 
 

 2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นท่ัวไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม
จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนท่ีไม
สามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีไดกำหนดไหว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

10 10 
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ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ  ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุปดระสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดำเนินการดำเนินการ รวมถึงสมารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

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

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
มิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2)  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 10 7 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองและดำเนินการเพ่ือใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กำหนดไว ซ่ึงโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

60 
(5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clearobjective) โครงการตองกำหนด
วัต ถุประสงค สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เป าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู ก า ร ต้ั ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เป า ห ม าย ต อ ง ชั ด เจ น  ส าม า ร ถ ระ บุ จ ำน วน เท า ไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกใหชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก      
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) (5) 

5 .4  โค ร งก าร มี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20 ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความ
สามรถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

(5) (5) 
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จัดการภาครับ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ขอ ง โค ร งก าร )มี ค ว าม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตของ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ(3) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

(5) (5) 

5 .6  โค ร งก าร มี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู  Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยดวยนวัตกรรมทำนอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการท่ี เติม เต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบ
เชิ ง เป รียบ เทียบ  เชน  ด าน เกษตร เทคโน โล ยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) (5) 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ งออกจากกันได  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจน ห รือก าร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ  

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ย่ังยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเป าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถงึหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาทองถิ่น นำไปสูความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ (5) (5) 
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ราค า ถู กต อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิน่มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะรับ 
 

มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  (Key Performance 
Indicator:KPI ) ท่ี ส ามารถวัด ได  (measurable) ใช บ อก
ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness)  ใช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด
รอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดขึ้นสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะรับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มาก ท่ีสุด  และสามารถปฏิบั ติ ได  (4 ) เป น เหตุ เป นผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) (5) 

รวม 100 95 

 
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดพิจารณา 
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) ที่ดำเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเองจากเอกสาร
หลักฐานของ องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ปรากฏผล คือ อยูในระดับรอยละ 95.00 คะแนน 
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แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง.................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนนิการ 
ไมมีการ

ดำเนนิการ 
สวนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจดัทำราง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

สวนที่ ๒  การจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมลู   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น 

  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลกัการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลกัการพัฒนาทองถิ่น ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนา อบต.   
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจดัทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

2.14 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

                  อบต.รอบเมือง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาเมืองนาอยู 220 278,457,581.00 283 308,518,989.00 347 447,290,809.00 347 339,628,109.00 347 346,078,609.00 

ความรูคูคุณธรรม 16 1,020,000.00 18 1,050,000.00 21 2,750,000.00 21 2,750,000.00 21 2,750,000.00 

กาวไกลสูเกษตรกรรม 28 1,965,000.00 30 2,052,000.00 33 2,702,000.00 33 2,702,000.00 33 2,702,000.00 

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 29 1,700,000.00 29 1,700,000.00 30 2,200,000.00 30 2,200,000.00 30 2,200,000.00 

รวม 293 283,142,581.00 360 313,320,989.00 431 454,942,809.00 431 347,280,109.00 431 353,730,609.00 
 

 

 2.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาเมืองนาอยู 220 278,457,581.00 283 308,518,989.00 347 447,290,809.00 347 339,628,109.00 347 346,078,609.00 

ความรูคูคุณธรรม - - - - - - - - - - 

กาวไกลสูเกษตรกรรม - - - - - - - - - - 

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง - - - - - - - - - - 

รวม 220 278,457,581.00 283 308,518,989.00 347 447,290,809.00 347 339,628,109.00 347 346,078,609.00 
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3.การนำแผนพัฒนาทองถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2565 
                   ผูบริหาร  อบต.รอบเมือง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 54 โครงการ งบประมาณ 16,690,110 
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญติั 

การพัฒนาเมืองนาอยู 33 15,725,300.00 

ความรูคูคุณธรรม 12 527,810.00 

กาวไกลสูเกษตรกรรม 5 227,000.00 

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 4 210,000.00 

รวม 54 16,690,110.00 
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4. รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของ
ชาติ 

30,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาดำเนินการโครงการปกปองสถาบัน
สำคัญของชาติ 

จัดกิจกรรมปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 

2. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.
รอบเมือง ผูนำชุมชน กลุมอาชีพ 
ฯลฯ 

300,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานสวนทองถิ่น อบต. รอบเมือง ,
ผูนำชุมชน , ลกุมอาชีพ 

3. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 200,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 10 และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี
และสถาบันพระมหากษัตริยไทย 

จัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 

4. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

คาใชจายในการจัดทำแนวเขตการ
ปกครองของ อปท 

50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายตรวจสอบรังวัดท่ีสาธารณะ
ประโยชน 

ท่ีสาธารณะประโยชนในตำบลรอบเมือง 

5. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

คาใชจายในการดำเนินการ
เลือกตั้ง 

300,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีทดแทนตำแหนงวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม)  

การเลือกต้ังของ อบต. กรณีครบวาระ /
ยุบสภา/แทนตำแหนวาง 

6. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาตางๆ ฯลฯ 

30,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ 

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ  

7. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการกอสรางรั้วบริเวณ ท่ีทำ
การ อบต.  

500,000.00 
สำนกัปลัด อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือสรางความปลอดภัยในทรัพยสินของทาง 
ราชการ  

กอสรางรั้วบริเวณ ท่ีทำการ อบต. 
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8. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

อุดหนุนสำนักงานไฟฟา จังหวัด
ปราจีนบุร ี

500,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ืออุดหนุนเปนคาดำเนินการขยายเขตไฟฟา ใน
ตำบลรอบเมือง  

ขยายเขตไฟฟาในพ้ืนท่ี ตำบลรอบเมือง 

9. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการติดต้ังระบบเครื่อง เสียง
ภายในหองประชุม อบต. 

500,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือใชในการประชุมสภาทองถิ่นและจัดประชุม
ตางๆ  

ติดตั้งระบบเครื่องเสียง พรอมอุปกรณื
ครบชุด 

10. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการปองกันและ ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนใน ชวงเทศกาลสำคัญ 

50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายดำเนินโครงการปองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ  

ปองกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน 

11. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการปองกันและแกไข ปญหา
ยาเสพติดในรูปแบบ ตางๆ 

30,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายดำเนินโครงการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติดในรูปแบบตางๆ  

ลดจำนวนผูเสพ/ผูคา ยาเสพติดในตำบล 
รอบเมือง 

12. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม อปพร. และ
อาสาสมัครกูชีพ กูภัย (OTOS) 

60,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม อปพร.และอาสา 
สมัครกูชีพกูภัย (OTOS)  

อปพร. และอาสาสมัคร กูชีพ (OTOS) 

13. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการติดต้ังกลองโทรทัศน 
วงจรปด (CCTV) บริเวณ ท่ีทำการ 
อบต.รอบเมือง 

300,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของ
บุคลากรในหนวย งานและทรัพยทางราชการ  

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร ปด 
(CCTV)พรอมอุปกรณ ครบชุด บริเวณท่ี
ทำการ อบต. 

14. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

อุดหนุนอำเภอเมือง ปราจีนบุรี 
โครงการปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

75,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด อำเภอเมืองปราจีนบุรี  

ปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด 

15. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการติดต้ังกลองโทรทัศน 
วงจรปด (CCTV) พรอม อุปกรณ
ครบชุด หมูท่ี 8 

500,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน  

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร ปด 
(CCTV)พรอมอุปกรณ ครบชุด  

16. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ วิทยาศาสตร
หรือการ แพทย 

75,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจัดซ้ือทรายอะเบท หรือสารเคมีท่ีใชในการ พน
หมอกควันกำจัดยุงลาย  

ไมพบผูปวยโรคไขเลือด ออก 
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17. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการสำรวจขอมูล จำนวนสัตว
และขึ้นทะเบียน สัตวตามโครงการ
สัตวปลอด คนปลอดภัยจากโรค
พิษ สุนัขบา 

9,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือสำรวจขอมูลจำนวน สัตวและขึ้นทะเบียนโดย 
สำรวจปละ 2 ครั้งและ เบิกคาตอบแทนตาม 
จำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท  

ประชากรสุนัขและแมว ในตำบลรอบเมือง 

18. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการสัตวปลอดโรคคน ปลอก
ภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

45,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือปองกันละควบคุม โรคพิษสุนัขบา  
จัดซ้ือวัคซีนฉีดปองกัน และควบคุมโรค
พิษ สุนัขบา ตัวละ ๓๐ บาท 

19. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

อุดหนุนโครงการสัตวปลอด โรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา 

30,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายการดูแลสุนัขและแมวท่ี 
ศูนยพักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปราจีนบุรี  

อุดหนุนสำนักงาน ปศุสัตวจังหวัด
ปราจีนบุร ี

20. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

อุหนุนโครงการพระราชดำริ ดาน
สาธารณสุข 

180,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายโครงการพระราชดำริดาน 
สาธารณสุขหมูบานละ 20,000 บาท  

อุดหนุนดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ
และ ภารกิจตามความเหมาะสม หมูบาน
ละ 20,000 

21. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการวางผังเมืองและ ปรับปรุง
ผังเมืองรวมของ ชุมชน 

122,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ ประเมินผังเมืองรวม  
การวางผังเมืองและ ปรับปรุงผังเมืองรวม 
ของชุมชน 

22. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการขยายเขตประปา สวน
ภูมิภาค หมูท่ี 5 

800,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอยางท่ัวถึง  ขยายเขตประปา สวนภูมิภาค 

23. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการสรางหลักประกัน รายได
แกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

6,745,200.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุใหมี รายไดชวยเหลือตนเอง
ได  

จายเบี้ยยังชีพใหกับ ผูสูงอายุในตำบล 
รอบเมือง 

24. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการเสริมสรางสวัสดิ์การทาง
สังคมใหแกผูพิการ และทุพพล
ภาพ 

1,603,200.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือผูพิการใหมีรายไดชวยเหลือตนเองได  
จายเบี้ยยังชีพใหกับ ผูพิการในตำบล รอบ
เมือง 

25. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการสนับสนนุการ สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส 

24,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดส ใหมีรายไดชวยเหลือ 
ตนเองได  

จายเบี้ยยังชีพใหกับ ผูปวยเอดสในตำบล 
รอบเมือง 
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26. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

เงินสำรองจาย 600,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉิน เกี่ยกับสาธารณภัยตางๆ  ผูท่ีประสบสาธารณภัย ในตำบลรอบเมือง 

27. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตำบลรอบเมือง  

กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลรอบเมือง 

28. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

เงินสมทบกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพในระดับ ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเมือง 

115,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ  

กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ มี
งบประมาณ ในการบริหารจัดการ 

29. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยโคกกะจะ-บัวลาย(ซอย 2) 
บานโคกกะจะ หมูท่ี 1 

1,666,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ี 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง เฉลี่ย 6 ม. 
ยาว 170 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม. พรอม
วางทอ ระบายน้ำขนาด Ø0.40 ม. หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,360 
ตร.ม. 

30. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากสะพานดักลอบ หมู
ท่ี 9 บานชลประทาน 

464,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ี 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 
145 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิดเปน
ปริมาณไม นอยกวา 580 ตร.ม. 

31. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง
สายเลียบคลองสารภี หมูท่ี 4 บาน
ทาเรือ 

403,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

เสริมถนนดินลูกรัง ขนาด กวาง 4 ม. ยาว 600
ม. สุง 50 ม. หรือคิดเปนปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา 1,875 ลบ.ม 

32. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการเสริมถนนดวยดินลูกรัง
สายคลองขวางนอก (ฝงขวา) หมูท่ี 
2 บานตึกปน 

500,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ี 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,550 ม. หนา 
0.30 ม. หรือคิดเ)นปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา 1,999.5 ลบ.ม 

33. 
การพัฒนา
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

286,200.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแก
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ใหมีบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพิบัติขององคการบริหารสวน
ตำบลรอบเมือง และผูนำชุมชนตำบลรอบ
เมืองท่ีเปนจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 
คน  
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34. 
ความรูคู
คุณธรรม 

คาจัดการเรียนการสอน 11,900.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง มีคา
จัด การเรียนการสอน 

35. 
ความรูคู
คุณธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนา เด็กเล็ก อบต.รอบ
เมือง 

34,300.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กของศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  

อาหารกลางวันสำหรับ เด็กเลกของศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก อบต.รอบเมือง 

36. 
ความรูคู
คุณธรรม 

คาจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

7,910.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา(คาหนังสือ
เรียน , คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  

เด็กเล็กของศูนยพัฒนา เด็กเล็กมีการ
จัดการ ศึกษาครบถวน 

37. 
ความรูคู
คุณธรรม 

โครงการจัดซ้ืออาหาร เสริม (นม)  55,700.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)บริโภคทุกคน  
จัดซ้ืออาหารเสริมนมให แกศูนยเด็กเล็ก
และ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6  

38. 
ความรูคู
คุณธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน
สำหรับเด็กเล็ก - เด็กนักเรียนชั้น 
ป.๖  

88,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา  

เพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุนโครงการอาหาร
กลาง วันสำหรับเด็กเล็ก - เด็ก นักเรียนชั้น ป.๖  

อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน 

39. 
ความรูคู
คุณธรรม 

โครงการจัดการ แขงขันกีฬา 50,000.00 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือจัดแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน
ใน ตำบลและระหวางตำบล  

ประชาชนเกิดความรัก ความสมัคคีใน
ชุมชน 

40. ความรูคู โครงการจัดซ้ืออุปกรณ กีฬา 70,000.00 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณืกีฬาในการสงเสริมการออกกำลัง เยาวชนและประชาชน ในตำบลรอบเมือง-37- 
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คุณธรรม กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

กาย  มี อุปกรณกีฬาไวใชออก กำลังกาย 

41. 
ความรูคู
คุณธรรม 

จัดกิจกรรมสงเสริมทาง ศาสนา
และงานประเพณี ทองถ่ิน เชน 
งานประเพณีสงกรานต งาน
ประเพณีลอยกระทง, งานวันเด็ก
แหงชาติ 

100,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในงานประเพณ ี
ทองถิ่นประจำป  

จัดกิจกรรมงาน ประเพณีทองถิ่น 

42. 
ความรูคู
คุณธรรม 

โครงการฝกอบรมจริยธรรม 
สำหรับคณะผูบริหาร/ สมาชิกสภา 
อบต. รวมท้ัง เยาวชนและ
ประชาชน 

60,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือสรางจิตสำนึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแก 
ผูเขารับการฝกอบรม  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และ 
เยาวชนและประชาชน 

43. 
ความรูคู
คุณธรรม 

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด 
ปราจีนบุร ี

20,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการจัดทำโครงการกิจกรรมเทศกาล 
วันมาฆปูรมี  

โครงการกิจกรรม เทศกาลวันมาฆปูรมี 

44. 
ความรูคู
คุณธรรม 

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด 
ปราจีนบุร ี

10,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนกั
การศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการจัดทำโครงการวันอนุรักษมรดก
ไทยฯ  

โครงการวันอนุรักษ มรดกไทยเทิดไทองค 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

45. 
ความรูคู
คุณธรรม 

โครงการงานแสงสีเสียง  20,000.00 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ืออุดหนุนการจัดทำโครงการแสงสีเสียง 
"เจาพระยา อภัยภูเบศร"  

อุดหนุนงบประมาณ ท่ีทำการปกครอง 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

46. 
กาวไกลสู
เกษตรกรรม 

โครงการศูนยบริการถาย ทอด
เทคโนโลยีดานการ เกษตรประจำ

50,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 

เพ่ือเปนคาดำเนินการของศูนยฯและการแกไข
ปญหา ดานการเกษตรและการเพ่ิมความรูให

เกษตรกรประจำตำบล รอบเมือง -38- 
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ตำบล รอบเมือง สำนักชาง, สำนักการชาง เกษตรกร  

47. 
กาวไกลสู
เกษตรกรรม 

อุดหนุนศูนยขาวชุมชน ตำบลรอบ
เมือง  

100,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุขาว ท่ีมีคุรภาพใหแก 
เกษตรกรในชุมชน  

ศูนยขาวชุมชน ตำบลรอบเมือง 

48. 
กาวไกลสู
เกษตรกรรม 

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ  

50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
แสดง ออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  

จัดกิจกรรมปลูกปาและ รักษน้ำในพ้ืนท่ี
ชุมชน 

49. 
กาวไกลสู
เกษตรกรรม 

โครงการองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นตนแบบจัดการ น้ำตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
(ธนาคารน้ำใตดิน) 

27,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหการจัดการ
น้ำ เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง  

ดำเนินการจัดทำบอ ธนาคารน้ำน้ำใตดิน
ระบบ ปดขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร หมู
อยางนอยหมูละ 1-2 บอ บอละ 3,000 
บาท จำนวน 9 หมูบาน 

50. 
กาวไกลสู
เกษตรกรรม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรม พืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือการคุมครอง ดูแล บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ฯลฯ  

โครงการอนุรักษพันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริฯ 

51. 
นอมนำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการถนนสะอาดหนา บานนา
มอง  

90,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน รักษาความสะอาด 
และความระเบียบเรียบรอยในชุมชน  

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ตำบลรอบเมือง 
ใหมี ความสะอาดและเปน ระเบียบ
เรียบรอย 

52. 
นอมนำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการจัดทำและ ประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ของ อปท 

20,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนา ทองถ่ินของ อปท.  

จัดประชุมประชาคม ทองถิ่น หมูท่ี 1-9 
ตำบลรอบเมือง 

53. 
นอมนำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกิจกรรมดาน การพัฒนา
สตรีและ ครอบครัว 

50,000.00 
สำนกัปลัด อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 
ดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว  

สงเสริมภาวะผูนำแก สตรีในชุมชนและ
การ พัฒนาสตรีดานตางๆ 

54. 
นอมนำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนกลุมอาชีพภายใน ตำบล
รอบเมือง 

50,000.00 
สำนกัปลดั อบจ., สำนกั
ปลดัเทศบาล, สำนกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือจายตามโครงการสงเสริม กลุมอาชีพใหแก
ประชาขน ในตำบลรอบเมือง  

กลุมอาชีพในตำบล รอบเมืองมีรายได 
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5.การใชจายงบประมาณ 
       อบต.รอบเมือง มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 29 โครงการ จำนวน
เงิน 14,017,789.20 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงิน 12,169,790.20 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาเมืองนาอยู 19 13,572,953.00 17 11,724,954.00 

ความรูคูคุณธรรม 8 333,836.20 8 333,836.20 

กาวไกลสูเกษตรกรรม     

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 2 111,000.00 2 111,000.00 

รวม 29 14,017,789.20 27 12,169,790.20 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ  อบต.รอบเมือง ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

ลำดับ  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. การพัฒนาเมืองนาอยู 
***คาใชจายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

70,000.00 64,830.00 64,830.00 5,170.00 

2. การพัฒนาเมืองนาอยู 
โครงการกอสรางรั้ว ท่ีทำการ 
อบต.รอบเมือง 

500,000.00 457,000.00 414,000.00 43,000.00 

3. การพัฒนาเมืองนาอยู 
คาจัดซ้ือและติดตั้งระบบ
เครื่องเสียงภายในหองประชุม 
อบต.รอบเมือง 

153,800.00 91,600.00 91,600.00 62,200.00 

4. การพัฒนาเมืองนาอยู 

***คาใชจายเพ่ือจัดทำ
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสำคัญ 

20,000.00 11,600.00 11,600.00 8,400.00 

5. การพัฒนาเมืองนาอยู 
โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ชนิดเครือชาย 

500,000.00 474,249.00 474,249.00 25,751.00 

6. การพัฒนาเมืองนาอยู 
โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ชนิดเครือชาย 

500,000.00 474,249.00 474,249.00 25,751.00 

7. การพัฒนาเมืองนาอยู 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

75,000.00 42,150.00 42,150.00 32,850.00 

8. การพัฒนาเมืองนาอยู 
คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข 

45,000.00 34,860.00 34,860.00 10,140.00 

9. การพัฒนาเมืองนาอยู อุดหนุนสำนักงานประปา 800,000.00 744,813.00 744,813.00 55,187.00 
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ภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุร ี

10. การพัฒนาเมืองนาอยู เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,745,200.00 6,745,200.00 6,745,200.00 0.00 

11. การพัฒนาเมืองนาอยู เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,603,200.00 1,603,200.00 1,603,200.00 0.00 

12. การพัฒนาเมืองนาอยู เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000.00 18,000.00 18,000.00 6,000.00 

13. การพัฒนาเมืองนาอยู สำรองจาย 600,000.00 44,303.00 44,303.00 555,697.00 

14. การพัฒนาเมืองนาอยู 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลรอบเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

15. การพัฒนาเมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง
ทอระบายน้ำ ซอยโคกกะจะ-
บัวลาย ซอย 2 บานโคกกะ
จะ หมูท่ี 1 ตำบลรอบเมือง 

1,666,000.00 1,390,999.00 1,390,999.00 275,001.00 

16. การพัฒนาเมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สะพานดักลอบ บาน
ชลประทาน หมูท่ี 9 ตำบล
รอบเมือง 

464,000.00 464,000.00 464,000.00 0.00 

17. การพัฒนาเมืองนาอยู 

โครงการเสริมขยายถนนดิน
ลูกรัง สายเลียบคลองสารภี 
บานทาเรือ หมูท่ี 4 ตำบล
รอบเมือง 

403,000.00 362,000.00 362,000.00 41,000.00 

18. การพัฒนาเมืองนาอยู 

โครงการเสริมถนนดวยดิน
ลูกรัง สายคลองขวางนอก 
(ฝงขวา) บานตึกปน หมูท่ี 2 
ตำบลรอบเมือง 

500,000.00 494,000.00 494,000.00 

6,000.00 

19. การพัฒนาเมืองนาอยู โครงการฝกอบรมชุด 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 
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ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

20. ความรูคูคุณธรรม 
***คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

11,900.00 11,900.00 11,900.00 0.00 

21. ความรูคูคุณธรรม 
***คาจางเหมาจัดทำอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

34,300.00 29,480.00 29,480.00 4,820.00 

22. ความรูคูคุณธรรม 
***คาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

7,910.00 4,900.00 4,900.00 3,010.00 

23. ความรูคูคุณธรรม คาอาหารเสริม (นม) 55,700.00 47,780.20 47,780.20 7,919.80 

24. ความรูคูคุณธรรม เงินอุดหนุนสวนราชการ 88,000.00 50,000.00 50,000.00 38,000.00 

25. ความรูคูคุณธรรม วัสดุกีฬา 70,000.00 69,736.00 69,736.00 264.00 

26. ความรูคูคุณธรรม 
***คาใชจายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมทางศาสนา
และงานประเพณีทองถ่ิน 

100,000.00 80,290.00 80,290.00 19,710.00 

27. ความรูคูคุณธรรม 
***คาใชจายในการอบรม
จริยธรรม 

60,000.00 39,750.00 39,750.00 20,250.00 

28. นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
***คาใชจายโครงการถนน
สะอาดหนาบานนามอง 

90,000.00 81,000.00 81,000.00 9,000.00 

29. นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
อุดหนุนกลุมอาชีพภายใน
ตำบล 

50,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2565 
อบต.รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเมืองนาอยู 347 447,290,809.00 33 15,725,300.00 19 13,572,953.00 17 11,724,954.00 

2.ความรูคูคุณธรรม 21 2,750,000.00 12 527,810.00 8 333,836.20 8 333,836.20 

3.กาวไกลสูเกษตรกรรม 33 2,702,000.00 5 227,000.00     

4.นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 30 2,200,000.00 4 210,000.00 2 111,000.00 2 111,000.00 

รวม 431 454,942,809.00 54 16,690,110.00 29 14,017,789.20 27 12,169,790.20 

 
ผลการดำเนนิงาน 

 
       อบต.รอบเมือง ไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสำเรจ็ดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง 
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สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 

ประเภท การจายเงนิสะสมเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ที่  
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ลำดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจาย
ขาดเงนิสะสม

ประจำ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการวางทอระบายน้ำ ซอย 2 ซอยถนอมจิตร บานโคกกะจะ  
หมูที่ 1 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

324,000 324,000 0 กองชาง 

2 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพยไพลิน 1/1  
บานโคกกะจะ หมูที่ 1 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

197,000 171,275.63 25,724.37 กองชาง 

3 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพยไพลิน 1/2  
บานโคกกะจะ หมูที่ 1 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

197,000 192,315 4,685 กองชาง 

4 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพยไพลิน 1/3  
บานโคกกะจะ หมูที่ 1 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

195,000 179,000 16,000 กองชาง 

5 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกะจะ-บัวลาย  
ซอย 7 หมูที่ 1  ตำบลรอบเมือง  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

497,000 494,000 3,000 กองชาง 

6 โครงการเสริมถนนดินลูกรังคลองขวางนอก บานตึกปน หมูที่ 2  
ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

398,000 398,000 0 กองชาง 

7 โครงการวางทอระบายน้ำคลองขวางนอกทั้งฝงซายและฝงขวา  
บานตึกปน หมูที่ 2 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

429,000   กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 

ประเภท การจายเงนิสะสมเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ที่  
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ลำดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจาย
ขาดเงนิสะสม

ประจำ
งบประมาณ พ.ศ.

2565 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

8 โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝงซาย)บานตึกปน  
หมูที่ 2 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

255,000 255,000 0 กองชาง 

9 โครงการเสริมถนนดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 พรอมวางทอ
ระบายน้ำบานตึกปน หมูที่ 3 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

194,000 193,,000 1,000 กองชาง 

10 โครงการเสริมถนนดวยดินลูกรังรอบสระหนองแขม บานตึกปน  
หมูที่ 3 ตำบลรอบเมือง   

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

212,000   กองชาง 

11 โครงการเสริมถนนคันดินแยกปากทางศาลา บานตึกปน  
หมูที่ 3 ตำบลรอบเมือง  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

466,000   กองชาง 

12 โครงการวางทอระบายน้ำพรอมเทลูกรังสายคลองบางคาง บานตึกปน 
หมูที่ 3 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

220,000   กองชาง 

13 โครงการซอมเสริมถนนดวยดินลูกรังเลียบคลองหัวโพธ์ิ บานตึกปน  
หมูที่ 3 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

407,000   กองชาง 

14 โครงการขุดลอกแหลงน้ำภายในหมูบาน หมูที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

500,000   กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 

ประเภท การจายเงนิสะสมเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ที่  
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ลำดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจาย
ขาดเงนิสะสม

ประจำ
งบประมาณ พ.ศ.

2565 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานขาว - คลองทาย
บาน บานทาเรือ หมูที่ 4 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

491,000 489,000 2,000 กองชาง 

16 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองชวดตาสา บานทาเรือ หมูที่ 4 
ตำบลรอบเมือง  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

255,000   กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานขาว - ทาเรือ  
บานทาเรือ หมูที่ 4  ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

491,000 489,000 2,000 กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคาง - สะพานขาว 
บานมอญ หมูที่ 5  ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

494,000 492,000 2}000 กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนคันดินชวดหนองยายมี บานมอญ หมูที่ 5  
ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

107,000   กองชาง 

20 โครงการเสริมถนนดินลูกรังหนองตลุง-หนองนอย บานมอญ หมูที่ 5 
ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

328,000 327,000 1,000 กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตาลา (ซอย 1/2) 
บานบางตาลา หมูที่ 6 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

317,000 316,500 500 กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
 

สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 
ประเภท การจายเงนิสะสมเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ที่  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ลำดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจาย
ขาดเงนิสะสม

ประจำ
งบประมาณ พ.ศ.

2565 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตาลา (ซอย 1/1)   
บานบางตาลา หมูที่ 6 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

438,000 436,500 1,500 กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บานบางตาลา  
หมูที่ 6 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

491,000 489,000 2,000 กองชาง 

24 โครงการวางทอระบายน้ำขามคลองบางตาลา จำนวน 1 จุด  
บานบำหรุ หมูที่ 7 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

144,000   กองชาง 

25 โครงการขยายไหลทางทุกซอย (ซอยพัลลภา) บานหนองพังพวย      
หมูที่ 8  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

130,000   กองชาง 

26 โครงการขยายไหลทางทุกซอย (ซอยบุญปลูก) บานหนองพังพวย  
หมูที่ 8  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

349,000   กองชาง 

27 โครงการเสริมถนนดวยดินลูกรัง   สายทายวัดหนองพังพวย  
บานชลประทาน หมูที่ 9 ตำบลรอบเมือง  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

253,000   กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 

ประเภท การจายเงนิสะสมเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ที่  
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ลำดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจาย
ขาดเงนิสะสม

ประจำ
งบประมาณ พ.ศ.

2565 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

28 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายหลังชลประทาน บานชลประทาน  
หมูที่ 9 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

132,000 
131,000 1,000 กองชาง 

  รวมงบประมาณทั้งสิน้ 8,911,000   กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
 

สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
กรณีอุดหนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล เปนหนวยดำเนนิการเอง 

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ลำดับ รายการ แผนงาน 

งบประมาณที่
อุดหนุน ตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคาง เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็ก-นักเรียนช้ัน ป.6  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
88,000 50,000 38,000 

รร.วัดบางคาง 

2 อุดหนุนสำนักงานประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือขยายเขต
และติดต้ังประปา หมูที่ 1-9 ตำบลรอบเมือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
800,000 744,813 55,187 

สนง.ประปา 
จ.ปราจีนบุรี 

3 อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตำบลรอบเมือง แผนงานสรางความเขมแขง
ชองชุมชน 

50,000 30,000 20,000 
กลุมสมัมาชีพ 

หมูที่ 3 
4 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง แผนงานงบกลาง 

50,000 50,000 - 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน ต.รอบ
เมือง 

  รวมงบประมาณทั้งสิน้ 988,000 874,813 113,187  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
 
                                                    สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
                                                       กรณีองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ดำเนนิการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ลำดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ขอบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

1 อุ ป ก รณ อ าน บั ต ร  (Smart 
Card Reader) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

3,500 2,750 750 สำนักปลัด 

2 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

20,000 9,500 10,500 สำนักปลัด 

3 ก ล อ ง โท ร ทั ศ น ว ง จ ร ป ด 
(CCTV) ชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 300,000 296,878 3,122 สำนักปลัด 

4 ระบบเครื่องเสียงภายในหอง
ประชุม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

500,000 91,600 408,400 สำนักปลัด 

5 เก า อ้ี ส ำ ห รั บ ผู ม า ติ ด ต อ
ราชการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารคลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

8,000 7,360 640 กองคลัง 

6 กลอง แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารคลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษรา
และเผยแพร 

25,000 25,000 0 กองคลัง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
                                                     สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
                                                       กรณีองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ดำเนนิการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ลำดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ขอบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

7 เครื่องคอมพิวเตอร แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

17,000 17,000 0 สำนักปลัด 

8 ก ล อ ง โท ร ทั ศ น ว ง จ ร ป ด 
(CCTV) ชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที ่

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 500,000 474,249 25,751 สำนักปลัด 

9 เค รื่ อ งพิ มพ  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

8,000 8,000 0 
สำนักปลัด 

10 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดต้ังหรือแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ) 

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

47,000 47,000 0 กองชาง 

11 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

11,000 11,000 0 กองชาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
                                                     สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
                                                       กรณีองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ดำเนนิการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ  

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
 

ลำดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ขอบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

12 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

7,900 2,500 5,400 กองชาง 

13 พัดลม (แบบต้ังโตะ) แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

4,000 4,000 0 กองชาง 

14 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

30,000 30,000 0 กองชาง 

   รวมงบประมาณทั้งสิน้ 1,481,400 1,026,837 454,563  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
สรุปผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ (อปท.ดำเนนิการเอง) 

กรณีขอกันเงนิเพื่อต้ังจายเปนคาใชจายคางจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ลำดับ รายการ แผนงาน 

งบประมาณที ่
ตาม

ขอบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
จายขาดเงนิ
สะสมประจำ
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจายจรงิ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 กรณีกอหนี้ผูกพัน  (กันเงิน)      
1 โครงการกอสรางรั้ว ที่ทำการ อบต. รอบเมือง แผนงานบริหารทั่วไป 500,000 - 457,000 43,000 
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวาวทอระบายน้ำ ซอย

โคกกะจะ-บัวลาย ซอย 2 หมูที ่1 ตำบลรอบเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
1,666,000 - 1,390,999 275,001 

  รวมงบประมาณทั้งสิน้ 2,166,000 - 1,847,999 318,001 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
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สวนที่  ๔ 
 
 
 

 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
       องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง มียุทธศาสตรทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร  ดังน้ี  
  1.ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองนาอยู 
  2.ยุทธศาสตร ความรูคูคุณธรรม 
  3.ยุทธศาสตร กาวไกลสูเกษตรกรรม 
  4.ยุทธศาสตร นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง  
  ซึ่งยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตร น้ัน องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง ไดยึดเปนแนวทางการพัฒนา
ของตำบลรอบเมือง โดยใหความสำคัญทุกยุทธศาสตร แตจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง มีแผนงาน/โครงการ ที่เนนไปที่ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
เมืองนาอยู เปนสวนมาก จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใหความเห็นวา ควรมีแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรม ใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองตอประชาชนในตำบลรอบเมือง 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต   
1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองไปประสานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตอไป 
 2. จัดใหมีการประชุมช้ีแจง หรือทำการซักซอมทำความเขาใจของกระบวนการทำงานรวมกัน ระหวาง
หนวยงานและผูนำชุมชน 

3.  ควรกำหนดโครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะที่จะดำเนินการเทาน้ัน สวนโครงการที่ไมพรอมที่จะ
ดำเนินการหรือมีความจำเปนเรงดวนนอยกวา ไมควรนำมากำหนดไวในหวงของปงบประมาณที่ดำเนินการ ซึ่งอาจ
นำไปกำหนดไวในปตอไป เวนแตเปนโครงการที่จำเปนและรองบประมาณเพ่ือดำเนินการ 

4.  การนำโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ ควรใหกระจายใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตรโดยจะเห็นไดวา ใน
บางยุทธศาสตรไมมีการนำโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติเลย ทั้งน้ี ในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ควรกำหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับปญหาความตองการของทองถิ่นและสภาพพ้ืนที่ของทองถิ่นดวย 

5. ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมกับทองถิ่น โครงการใดที่ประเมินผลแลว 
เห็นวาควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดำเนินการ 

สรุปผล ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ 



แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนด

ไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสบิวัน นับแตวันที่

ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ 5 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 

(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        

ฉบับที่ 12 5 คะแนน 



(6) โครงการมีความสอคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  

   5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ        

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
    3.1 ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทศัน (10) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงในยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 
 

 

 

 

 

 



4. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป 
แ ล ะ ข อ มู ล พ้ื น ฐ าน ข อ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง 
เชน เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร      
และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง        
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน  การประมง  การปศุสัตว        
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ิน สินคา
พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2)  

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ            
รวมตัดสิน ใจ รวมตรวจสอบ รวม รับประโยชน  รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่น ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
(1 ) การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 
20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ  

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพรี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเปนตน 

(3)  



การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ (ตอ) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภู มิศาสตร  กระบวนการหรือสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ ท่ี มีผล              
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

(3)  

 6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Anlysis ท่ีอาจส งผลตอการดำเนินงานไดแก  s-strenght        
(จุ ด แ ข็ ง )  W-Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity (โอ ก า ส )          
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แดละเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
และ Thailand 4.0 

60  
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน  และยุทธศาสตรจั งห วัด และเชื่ อมโยงหลักประชารัฐ            
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
และสมัพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น  

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

 

 

 

 



 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูประเมิน 
(.................................................................) 
ตำแหนง........................................................ 
วันที่............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคกรรวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  



5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ           

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต               
หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis Demand แ ล ะ 
Tread ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
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 2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นท่ัวไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม
จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนท่ีไม
สามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีไดกำหนดไหว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ  ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุปดระสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดำเนินการดำเนินการ รวมถึงสมารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  

10  

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

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
มิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2)  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 10  

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองและดำเนินการเพ่ือใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กำหนดไว ซ่ึงโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 

60  
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clearobjective) โครงการตองกำหนด
วัต ถุประสงค สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง  

(5)  

5.3 เป าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู ก า ร ต้ั ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เป า ห ม าย ต อ ง ชั ด เจ น  ส าม า ร ถ ระ บุ จ ำน วน เท า ไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกใหชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก      
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5 .4  โค ร งก าร มี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความ
สามรถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครับ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ขอ ง โค ร งก าร )มี ค ว าม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตของ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจ ริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคมอยางเปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 

(5)  



5 .6  โค ร งก าร มี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู  Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยดวยนวัตกรรมทำนอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการท่ี เติม เต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบ
เชิ ง เป รียบ เทียบ  เชน  ด าน เกษตร เทคโน โล ยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ งออกจากกันได  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจน ห รือก าร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ  

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ย่ังยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเป าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาทองถิ่น นำไปสูความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถู กต อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิน่มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะรับ 
 
5.11 มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด ( KPI) แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผล ท่ี ค าดว าจะรับ 

มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  (Key Performance 
Indicator:KPI ) ท่ี ส ามารถวัด ได  (measurable) ใช บ อก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ  
 
 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด
รอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดขึ้นสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะรับ) 

(5)  



(ตอ) 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มาก ท่ีสุด  และสามารถปฏิบั ติ ได  (4 ) เป น เหตุ เป นผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวม 100  
 

 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูประเมิน 
(.................................................................) 
ตำแหนง........................................................ 
วันที่............................................................... 
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