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บทน ำ                                                                                                                                                                                    
 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  สามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

สวนท่ี 1 
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๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่      
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
3.1  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
3.2  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3.3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
3.4  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
3.5  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
3.6  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
3.7  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
3.8  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3.9  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
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  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
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5.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 5.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  ดังนี้   
  3. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  4.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕61 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

6.  ระเบียบระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผล  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน   

ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 
6.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา    

(๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

ระยะ  ๖  เดือน 
   (๑)  เดอืน  ตุลาคม  –  มีนาคม   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

6.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา 

วิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนสี่ปีแผนการด าเนินการ  

ข้อบัญบัญงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

7. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
7.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ 
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
8.1  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
8.2  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.3  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา
ไปปฏิบติ เป้นต้น 

8.4  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

8.5  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

8.6  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.7  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)    

8.8  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  

8.9  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย    
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9. คณะกรรมกำรและติดตำมและประเมินผลแผนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม  
การติดตามและประเมินผลโครงการ  เปนหนาที่ท่ีส าคัญอยางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจ าเปนตองมีองคกรที่ท าหนาที่ติดตามและ
ประเมินผล การพัฒนา โดยองคการบริหารสวนต าบลออกค าสั่งองคการบริหารสวนต าบลโคกตู  ที่ 226/2556 ลง
วันที่  12  ธันวาคม  2556  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบล
โคกตูม  และค าสั่งที่  227/2556 ลงวันที่  12  ธันวาคม  2558  เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง   สวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ 28 การแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหการ ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบฯ  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบล โคกตูม ประกอบดวย  

1.  นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2           กรรมการ 
2.  นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10  กรรมการ 
3.  นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี          สมาชิก อบต. ม.3  กรรมการ 
4.  นายสุครีพ เสาโร  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 5 กรรมการ 
5.  นายค าภี   โล่บุญ  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 7 กรรมการ 
6.  ร.ต.ท.บรรจง  เพ็งประโคน ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

  7.  นางพนิดา   พวงดาว  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
8.  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
9.  นางภัทรา  ชาญประโคน   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
10. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายสุวิทย์  นามมุ่งคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

                          ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี    ทั้งนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบที่ 1  เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)   โดย
พิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม วิสัยทัศน และ 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรต่างที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในสวนที่ 2 นี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม วิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561)  และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี ประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศ
ทางการพัฒนาที่องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดก าหนดไวและไดน ามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตอไป 

1. นโยบำยของคณะผูบริหำรองคกำรบริหำรสวนต ำบลโคกตูม 
  1) นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
                    1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้                       
มาตรฐานและท่ัวถึง 
      1.2  ติดตั้ง ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายระบบน้ าประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง  และพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตต าบล 
      1.5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ลานกีฬา  และสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      1.6  พัฒนาแหล่งน้ า ให้มีส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดป ี

2) นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
       2.1  ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการมีงานท า  
และเพ่ิมรายได ้
      2.2  พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
      2.3  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
      2.4  ส่งเสริมด้านการตลาดให้ชุมชน 
      2.5  ส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพต่างๆ 
      2.6  ส่งเสริมการใช้แรงงานในท้องถิ่น 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 



~ ๑๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

3) นโยบำยด้ำนเสริมสร้ำงสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       3.1  ด้ำนสำธำรณสุข  และด้ำนสุขภำพ 
  3.1.1  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  พร้อมทั้ งสร้าง
หลักประกันและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  3.1.2  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.1.3  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนอย่างจริงจัง 
  3.1.4  ส่งเสริมระบบป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย  การป้องกันอุบัติเหตุ  และอุบัติภัย  
พร้อมกับการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  เร่งรัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การกีฬา และ
สนับสนุนให้เกิดองค์กรเครือข่ายควบคุมป้องกันโรค 
  3.1.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน รวมถึงการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในต าบล 

      3.2  ด้ำนกีฬำ 
  3.2.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
       3.3  ด้ำนครอบครัว เด็ก เยำวชน  และผู้สูงอำยุ 
  3.3.1  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนเพ่ือให้
ค าปรึกษาและบริการต่างๆ  เกี่ยวกับครอบครัวทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
  3.3.2  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
  3.3.3  ส่งเสริมสิทธิสถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสตรี 
  3.3.4  ยกย่องและให้หลักประกันผู้สูงอายุ  โดยการสร้างโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ  พัฒนาบริการสุขภาพอนามัยรวมทั้งน าประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม  
  3.3.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้กิจกรรมกีฬา และ
ดนตรีเป็นสื่อกลาง 

    3.4  ด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส 
          3.4.1 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการ   
หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

        4) นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
    4.1  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความรักการเรียนรู้  รักพ่อแม่รักครอบครัว  
และมีจิตส านึกที่ดีต่อชุมชนบ้านเกิด 
   4.2  เร่งรัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง 
   4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
   4.4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4.5  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
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        5) นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบ
บูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
  5.2  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการการจัดการ   
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการวางแผน และก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5.4  เพ่ิมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจาก
สิ่งปฏิกูล 
  5.5  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มากขึ้น  ปรับภูมิทัศน์ของ
ต าบลให้สวยงาม 
  5.6  ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษ และการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

       6) นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  6.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  6.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  6.3  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
  6.4  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นธรรม 
เพ่ือความพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับการบริการ 
  6.5  พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพบุคลกรเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบและเป็นธรรม 
  6.6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พร้อมทั้ง
จัดให้เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
  6.7  พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ 

      7) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
  7.1  ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท  พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันสาธารณภัย และอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและทันท่วงท ี
  7.2  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัยในชุมชน และ
ท้องถิ่นของตนเอง 
  7.3  จัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพต่อ การระงับอุบัติเหตุต่างๆ และระบบป้องกันสา
ธารณภัย 
  7.4  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ  

8) นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี   
8.1  การติดตามการเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่ส าคัญในสังคมไทย 
8.2  ด าเนินการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
8.3  จัดให้มีการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต าบล 
8.4  จัดการสารเคมีและศัตรูพืช 
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2.  วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “สังคมน่ำอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น ำเกษตรอินทรีย์  มีดีภูมิปัญญำ” 

3.  พันธกิจ  (Mission) 
  พันธกิจหลักที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในต าบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักที่  2  ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักท่ี  3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจหลักที่  4  ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  พันธกิจหลักที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

4.  จุดมุ่งหมำย  (Goals) 
  1  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีสุขภาพอนามัยดี  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  3  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  4  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
  6  เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  7  ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดีถ้วนหน้า 

5.  ยุทธศำสตรกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในชวงสำมป 
   องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดจัดท าพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งเปนแผน 
ระยะยาวที่ใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสามป โดยก าหนดการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ประ
กอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 8 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม   
ไดจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ ตามเหตุผลความจ าเปนและความเรงดวนในการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้                       

มาตรฐานและท่ัวถึง 
      1.2  ติดตั้ง ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายระบบน้ าประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง  และพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตต าบล 
 
      1.5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ลานกีฬา  และสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      1.6  พัฒนาแหล่งน้ า ให้มีส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
  2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ 
  2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  2.3  ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนครอบครัว เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 
  3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน 
  3.2  ส่งเสริมสิทธิเสรภีาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
  3.3  ให้หลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 
  3.4  ให้การส่งเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4.1  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา 
  4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
  4.3  อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
  5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 
  5.4  บ ารุงและรักษาท่ีสาธารณะ 
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  6.1  พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.2  พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.3  จัดซื้อและจัดหาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6.4  ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.5  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินการในการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



~ ๑๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
  7.1 ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม  
 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพและคุณภำพชีวิต 
  8.1 ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 
  8.2 ส่งเสริมการป้องกันก าจัดพาหะน าโรคและป้องกันโรคทางปศุสัตว์ 
  8.3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับหมู่บ้าน โรงเรียน อ าเภอ และจังหวัด 
  5.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.5 ส่งเสริมการให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  
คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ   โดยไช้แบบกำรติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 
  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลง 
นั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
 
 

สวนท่ี 3 



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน 
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑  กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
  (๒)  แผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (5  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (5  คะแนน)    

(๓)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

๔.๒  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  2๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  15   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า    10     =  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

ตัวบ่งชี้ท่ี  1  :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ป ี
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เครื่องหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในพฤศจิกายน  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภำพแผนพัฒนำสี่ปี 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำสี่ปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

93  คะแนน ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 9 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ ๙ 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 9 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี  
(4 ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนนิโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนนิโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 202 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

89 44.05 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

89 44.05 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1) 

21 10.39 ๐ 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำส่ีปี (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลกำรติดตำมประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   

21 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ 5 
3 การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน 2๐ 15 
 
ข้อคิดเห็น   
   จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  15 คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า    คะแนน  คือ
ต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน   
 
ข้อเสนอแนะ   
   เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกตูมสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  10.39  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
 

 
 
 
ชื่อโครงกำร : ........................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .......................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 
สังกัด : ส ำนัก/กอง .................................................................................................. ................................. 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่เลือก 
ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบตัิงำนรำยโครงกำร 
(กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 



~ ๒๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
 
 
 
 

 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตำมคูม่ือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิน่) 
และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำ 

 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  
คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำมและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือ
กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น)  และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดในกำรติดตำม
และประเมินผล  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๒๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุก  ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว    
       ............................................................................................................................. ........................................ 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม        

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
        มี 
กำรด ำเนินงำน 

      ไม่ม ี
 กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผน  
     ยุทธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที่   2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ              
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 10.  มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง             
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง             
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



~ ๒๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

แบบที่ 2     แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม (รอบท่ี 1 เดือน ตุลำคม 2560 
– มีนำคม 2561) 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ทุกๆ 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน รอบท่ี 1 เดือน ตุลาคม 2560 –  เมษายน 2561 หรือ  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ตั้งแต่  1  ตุลำคม  2560  ถึง  31  มีนำคม  2561 
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)   
สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนำคม 
๒๕๖1) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี 2561 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

โครงกำร 
(เป้ำหมำย) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ยังไม่ถึงปีงบประมำณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 - - - - 
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 9 - - - - 
ด้านคุณภาพชีวิต 14 6 - - - 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 3 
- - - 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 - 
- - - 

ด้านการเมืองและการบริหาร 10 12 - - - 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 - - - - 
ด้านสาธารณสุข 3 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 67 21 - - - 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 100 31.34 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  
๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลำคม  ๒๕60 – มีนำคม  ๒๕๖1) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕1  

ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและน ำไปปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน

แผนพัฒนำสี่ปี 
ปี 61 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42 6 14.28 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 13 5 38.46 
3.  ด้านการครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูอายุและผู้
ด้อยโอกาศ 

38 27 71.05 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

45 10 22.22 

5. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชิ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

9 1 11.11 

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 43 34 79.06 
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด 

4 2 50 

8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 4 50 
รวม 202 89 48.51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
 

 
 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑3 และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วย 
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
๑.  สรุปผลกำรวัดคุณภำพของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     
  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วัน 
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ 
ตำมแบบติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

กำรประเมินคุณภำพของแผน 
แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 10 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
๒.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อควำม
สอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม   
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่
ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  ภายใน 60  วัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต / โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน /ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

(19) 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง / การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 
 

15 
(2) 

12 
2 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
(ต่อ) 

 
 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคมใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 1 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

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

(2) 1 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 1 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 เช่น สรปุ
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
(ต่อ) 

(9) ผลที่ได้รับจากาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

(1) 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

55 
8 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 
 
 

(5) 5 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศำสตร์ 
(ต่อ) 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์      
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต / 
โครงการ 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวามที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 93 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

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

(5) 

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร

พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demanf 
(Demand Analysis) Global และ Tread ปัจจัยและสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิง

ปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 8 

3. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติงำนในเชิง

คุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้ในการได้ตามวัตถดประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ( Effectiveness ) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในการเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)( Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ) 

10 8 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงกำร
พัฒนำ 
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเละด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( Clear obijective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การ
ต้ัง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้อง
กับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
โดย(1) ยึดหลัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2597 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นตง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของเป้าหมาย) 
 
5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Basef Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล ( 
Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม ( Equity) (5) ความโปร่งใส ( 
Transparency) 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักการของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งในในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อย
ละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4 
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5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(kPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดดัชนีชีวัดผลงาน (Key Performance indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจ า
ได้รับ) 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจาการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินการตามโครงการ (2) วัดเเละ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวม 60 52 
รวมคะแนน 100 84 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน e-plan ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖61 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕60 – มีนำคม ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

สวนท่ี 5 

http://www.dla.go.th/
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1. กำรวำงแผน 
                   อบต.โคกตูม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 68,446,700.00 46 63,665,800.00 41 56,771,700.00 41 37,194,500.00 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

13 334,800.00 13 334,800.00 13 334,800.00 13 334,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 38 10,970,000.00 38 10,970,000.00 38 10,970,000.00 38 10,870,100.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

45 9,199,150.00 42 8,985,000.00 42 9,763,000.00 40 8,585,000.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 730,200.00 9 930,000.00 9 930,000.00 9 930,000.00 

ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

43 2,437,000.00 47 2,557,000.00 45 2,497,000.00 45 2,257,240.00 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

4 160,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 

ด้านสาธารณสุข 8 455,000.00 8 455,000.00 8 455,000.00 8 455,000.00 

รวม 202 92,732,850.00 207 88,057,600.00 200 81,881,500.00 198 60,786,640.00 
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2. กำรจัดท ำงบประมำณ 
               ผู้บริหารอบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 89 โครงการ งบประมาณ 20,493,705 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 3,500,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 5 139,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 27 10,015,573.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 3,491,000.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ด้านการเมืองและการบริหาร 34 2,973,332.00 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2 30,000.00 

ด้านสาธารณสุข 4 324,000.00 

รวม 
   

     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 

แหล่งที่
มำ 

งบประ
มำณ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑- ๑๐ 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินและ
สว่างมากขึ้น 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างภายในต าบลโคก
ตูม ตามแบบและ
มาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

2. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 4 

 1,285,000.00 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เส้นที่ 1 บ้านนายวสัน
ถึงบ้านนายพลอย เส้น
ที่ 2 นางฉวีถึงผช.เทพ 
เส้นที่ 3 นายเพิ่มถึง
นางเบย 

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 6 

 863,000.00 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เส้นที่ 2 บ้านเสรี ถึง 
บ้านนางสุคร ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
325 เมต หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
 

4. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายไหล่ทางถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

 673,000.00 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เส้นที่ 1 เส้นบ้านนาง
เพียร ถึง นางดวงแก้ว 
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ขนาดกวา้งข้างละ 
0.50 เมตร ยาวข้างละ 
300 เมตร พร้อมท า
รางระบายน้ าคอนกรีน
เสริมเหล็กแบบฝาปิด 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 0.50 
เมตร 

5. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 3 

 310,000.00 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เส้นที่ 1 ทางบ้านนาย 
โกสิท ถึง นานายบุญ
ช่วย ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร แล้วลงหินคลุก 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

6. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 6 

 269,000.00 เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เส้นที่ 1 หน้าวัดบ้าน
จบกเกร็ง ถึง 
ถนนลาดยางบ้านหนอง
ตะขบขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร แล้วลงหินคลุก 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

7. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพ (การผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าวชุมชน) 

 20,000.00 เพื่ออบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

อบรมส่งเสริมและ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของกลุ่มอาชีพ
ภายในต าบลโคกตูม 

8. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 

 55,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตรที่
ประสบความส าเร็จ 

9. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงปลูกพืชอายุสั้น
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและฟื้นฟูสภาพดนิให้ดีขึ้น เพื่อ
ลดการเผาตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชพีปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคก
ตูม 

10. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการยุวเกษตร  24,800.00 เพื่อรับบริการความรูว้ิชาการเกษตรและเคหกิจเกษตร 1.เด็กและเยาวชน 
อาย ุ10 ? 25 ปี ที่
สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน 

11. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

 20,000.00 เพื่ออบรมส่งเสริมเกษตรกรในการวิเคราะห์ดินในพื้นที่
เพื่อใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

12. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและ
ลดการเกิดอัคคีภัย 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และลดการเกิดอัคคีภยั 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

13. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 

 10,000.00 เพื่อใช้ป้องกันการเกิดอัคคีภยั ในหมูบ่้าน ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

14. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.ภายใน
ต าบล 

 50,000.00 เพื่อฝึกให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจ อปพร. จ านวน ๑๐๐ 
คน ภายในต าบล 

15. ด้านคุณภาพชีวิต เตรียมความพร้อม  60,000.00 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ ในหมู่บ้าน ภายในต าบลโคกตูม 
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ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

จ านวน 10 หมู่บ้าน 

16. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการแพทย์ฉกุเฉิน  398,400.00 เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกตูม และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

17. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับหมู่บ้าน ของ 
อบต.โคกตูม 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ของ อบต. และสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนในพื้นที่
ของเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ 

หมูที่ 1 - 10 

18. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับต าบล ของ อบต.
โคกตูม 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ของ อบต. และสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนในพื้นที่
ของเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ 

ภายในต าบลโคกตูม 

19. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม ให้
ความรู้ในการจัดท า
แผนชุมชน ต าบลโคก
ตูม 

 10,000.00 เพื่อให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการ ของชุมชนได้ 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

20. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับ
ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

21. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ
กฎหมายแก่ประชาชน
ภายในต าบล 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบียบ
กฎหมาย 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

22. ด้านคุณภาพชีวิต วันเด็กแห่งชาต ิ  70,000.00 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกตูม 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกตูม 

23. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพสตรี 

 20,000.00 เพื่อให้กลุ่มอาชพีสตรีได้มีการประกอบอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพสตรีภายใน
ต าบล 

24. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

 20.00 เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรูเ้ร่ืองบทบาท
และคุณค่าของความเป็น/ชายหญิงในสังคมพัฒนาการ
ทางเพศ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุระหว่าง 12-19 ปี 
ในต าบลโคกตูม 

25. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ องค์
พระหลวง ของปวงชน
ชาวไทย 

 20,000.00 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เพือ่ความรักความผูกพันระหวา่งคน
ครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

26. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม
เสริมสร้างการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ 
และผู้พิการภายใน
ต าบลโคกตูม 
 
 

 20,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกจิกรรมร่วมกันของกลุม่ ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

27. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแข่งขัน  100,000.00 เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา
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กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในต าบลโคกตูม 

แข็งแรง ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

28. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเด็กและ
เยาวชนต้านยาเสพติด
ภายในต าบลโคกตูม 

 70,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน ๑๐ หมูบ่้าน 

29. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาและจัด
ขบวนแห่นกักีฬาใน
การเข้าร่วมกีฬาอ าเภอ
ประโคนชัยเกมส์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 100,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่งนักกีฬาภายในต าบล
โคกตูมเข้าร่วมขบวน
แห่และแข่งขันกีฬา
ประโคนชัยเกมส์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

30. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ในเขตต าบล
โคกตูม 

 5,842,800.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

31. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการในเขต
ต าบลโคกตูม 

 2,880,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ความพกิารในเขตต าบลโคก
ตูม 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในต าบล 

32. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เอดส์ แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขตต าบลโคก
ตูม 

 90,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตต าบลโคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบล
โคกตูม ที่มีแพทย์
รับรองและท าการ
วินิจฉยัเรียบร้อยแล้ว 

33. ด้านคุณภาพชีวิต ส ารองจ่าย  139,353.00 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้นแก่ผู้
ประสบปัญหา 

ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนภายนต าบล
โคกตูม 

34. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและการสวน
สนามวัน อปพร. 

 10,000.00 เพื่อให้ อปพร.ต าบลโคกตูมมีความพร้อมในการเกิด
สาธาณภยัอยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

35. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 5,000.00 เพือ่ให้ อปพร.ต าบลโคกตูมมีความพร้อมในการเกิด
สาธาณภยัอยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

36. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

 10,000.00 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้นแก่ผู้
ประสบปัญหา ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ซ่ึงรวมต าบลโคก
ตูม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

37. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ"แข่งขันกีฬา
ซิงถ้วยพระราชทาน
พระเทพรัตนสุดาสยาม
บรมราชกุมารี" 

 30,000.00 - เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ ประโคนชัย ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา ซิงถ้วยพระราชทานพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี 

- อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัย ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาซิงถ้วย
พระราชทานพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราช
บรมราชกุมาร ี
 

38. ด้านคุณภาพชีวิต "การแข่งขันกีฬา  15,000.00 เพื่ออุดหนุนส านักงานจังหวัดบุรีรัมย ์ในการจัดการ อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
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ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถว้ย
พระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ยามกฎุราชกุมาร " 

แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยา
มกุฎราชกุมาร 

ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัยโครงการ 

39. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 660,000.00 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม ได้แก่ 

40. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการบริหาร 
ศพด.สังกัด 

 50,000.00 เพื่อสร้างความรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ ในการ
บริหารจัดการศึกษาของศพด.สังกัด อบต.โคกตูม 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด 

41. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เยาวชนหา่งไกลยาเสพ
ติด 

 100,000.00 เพื่ออบรมและปอ้งกันต่อต้านยาเสพติดมิให้เกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

42. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น?งานเทศกาล
ข้าวมะลหิอม ปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนก 

 110,000.00 เพื่อสืบทอดและอนุรกัษ์ประเพณีท้องถิน่ให้คงไว้ ประชาชนภายในต าบล 

43. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

 30,000.00 เพือ่อนุรักษ์และสบืสานประเพณีของชาวพุทธให้คงอยู่
ต่อไปร่วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

44. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

 80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีใน
การท ากจิกรรมร่วมกันในชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

45. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน  2,416,000.00 - เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับอาหารกลางวันที่
เพียงพอถูกสุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการ 

- เด็กนักเรียน ชั้น 
อนุบาล -ป.6 ที่อยู่ใน
โรงเรียนภายในต าบล
โคกตูม 

46. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

 10,000.00 - เพื่ออุดหนุนส านักงานจังหวัดบุรีรัมย ์ในการจัดงาน
ประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

- ประชาชนทั้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

47. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น"งานเทศกาล
ข้าวมะลหิอม ปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนกประโคน
ชัย" 
 

 30,000.00 - เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ ประโคนชัย ใน
การจัดงาน "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนกประโคนชัย" 

- ประชาชนภายใน
อ าเภอประโคนชัย 

48. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

จัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

 5,000.00 - เพือ่อุดหนุนส านักงานจังหวัดบุรีรัมย ์ในการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย ์เพื่อสร้าง

- คนบุรีรัมย์มีจิตส านึก 
?รักชาติ จงรักภกัดี? 
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และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เมืองบุรีรัมย์ (งานวันส
ถาปณาเมืองแปะ) 

จิตส านึกของคนบุรีรัมย์ให้เกิดความจงรักภักดีใน
สถาบัน มีความรักชาต ิรักแผ่นดิน เกิดความรักสามัคคี
ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย ์

49. ด้านบ้านเมืองน่า
อยู่ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้ 
(ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 

 20,000.00 เพื่อฟื้นฟูความสมดุลใหแ้ก่ระบบนิเวศ ด้วย การ
รณรงค์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว)ฟื้นฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

50. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การเลือกตั้งนายก 
อบต.และ ส.อบต. 

 50,000.00 เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลือกตั้งนายก อบต.
และ ส.อบต.ภายใน
ต าบล 

51. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

 15,000.00 เพื่อให้พนักงานและลูกจา้ง อบต. มกีารพัฒนาตนเอง
และองค์การมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม 

52. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจา้ง 

 20,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบต. พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง มีทักษะในการท างานและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานสว่น
ต าบล ลูกจา้ง และ
พนักงานจ้าง 

53. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอบรม ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 
ให้กับ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนกังานจ้าง 
หัวหน้าสว่นราชการ 
และผู้น าชุมชน 

 300,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบต. พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนกังานจ้าง หัวหนา้ส่วนราชการและผู้น า
ชุมชนมีทักษะในการท างานเพิ่มขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานสว่น
ต าบล ลูกจา้ง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าสว่น
ราชการและผู้น าชุมชน 

54. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  370,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

55. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าสาธารณูปโภค  335,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อสาธารณูปโภคที่
มีความจ าเป็น 

56. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

งานรัฐพิธี  5,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เทิดพระเกรยีติ สดุดีม หาราชา คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 

57. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซ่ึงได้มาซ่ึง
บริการ 

 317,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆและค่าบรกิารซ่ึงได้มาซ่ึง
การบริการต่างๆ 

อบต.โคกตูม 

58. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การรับรอง และพธิี
การ 

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน 

คณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยีย่ม
ชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน 

59. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ อบต.โคก

 70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ 
อบต.โคกตูม 
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ตูม 

60. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนกังานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า 

 250,000.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 

61. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนกังานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า 

 20,000.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

62. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  260,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

63. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซ่ึงได้มาซ่ึง
บริการ 

 65,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆและค่าบรกิารซ่ึงได้มาซ่ึง
การบริการต่างๆ 

จ้างเหมาเข้าเล่ม ถา่ย
เอกสาร จา้งเหมาล้าง
รูป ท าประกันภัย
รถยนต์ส านักงาน 

64. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

65. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซ่ึงได้มาซ่ึง
บริการ 

 15,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆและค่าบรกิารซ่ึงได้มาซ่ึง
การบริการต่างๆ 

จ้างเหมาเข้าเล่ม ถา่ย
เอกสาร จา้งเหมาล้าง
รูป 

66. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

 20,000.00 เพื่อท าให้มีประสิทธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีเพิ่มขึ้น จ านวน 10 หมู่บ้าน 

67. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  50,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

68. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

69. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  40,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

70. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

71. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า 

 50,000.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

72. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  40,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

73. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ 
 

 40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

74. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานสว่น

 60,000.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 
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ต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า 

75. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  70,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

76. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

77. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า 

 30.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

78. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  60,000.00 เพื่อใช้ส าหรับปฏบิัติงาน จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

79. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

80. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานตาม ภารกจิ 

 90,000.00 เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กบัพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานตาม ภารกจิ 

พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานตาม ภารกจิ 
อบต.โคกตูม 

81. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 169,302.00 เพื่อสมทบกองทุนกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

82. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการส่งเสริมงาน
รัฐพิธี และวันส าคัญ
ทางราชการ 

 10,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างประชาชนต าบลโคกตูมได้เห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญทางราชการและส่งเสริมงานรัฐพิธี 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

83. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรอการจา้ง ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 12,000.00 เพื่อให้ประชาชนต าบลโคกตูมได้ตรวจสอบและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทัว่ถึง ตรวจสอบ
ได้ 

อุดหนุนทั่วไปอบต.บา้น
ไทร 

84. ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 

โครงการอบรมเยาวชน
โคกตูมสัมพันธ ์

 20,000.00 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและมีส่วน
ร่วมในการักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว 

เยาวชนภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

85. ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 10,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไปปัญหายาเสพติด ต าบลโคกตูม อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

86. ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 99,000.00 เพื่อควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลือดออก ภายในต าบลโคกตูม 

87. ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคสัตว ์

 60,000.00 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้และคุมก าเนิด และโรคอื่นๆ
ทางสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ค่าจัด
อบรมทบทวน 

88. ด้านสาธารณสุข สมทบกองทุน  90,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพใน กองทุนหลักประกัน
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หลักประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพ 
ต าบลโคกตูม 

ระดับท้องถิ่น ต าบลโคกตูม สุขภาพต าบลโคกตูม 

89. ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านต าบลโคกตูม 

 75,000.00 เพื่อพัฒนาสาธาณสุขต าบลโคกตูม จ านวน 10 หมู่บ้าน 

 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 5,463,126 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ 
จ านวนเงิน 5,244,426 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ด้านคุณภาพชีวิต 6 3,953,180.00 6 3,734,480.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 3 1,037,000.00 3 1,037,000.00 

ด้านการเมืองและการบริหาร 12 472,946.12 12 472,946.12 

รวม 21 5,463,126.12 21 5,244,426.12 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

1. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เตรียมความพร้อม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

 60,000.00 300.00 20/2561 26/12/2560 3 

2. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 398,400.00 298,800.00 ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
4,5,6/61 

01/10/2560 365 

3. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

วันเด็กแห่งชาต ิ  70,000.00 16,800.00 14/2561 09/01/2561 3 

  15,000.00 24/2561 12/01/2561 1 

  2,880.00 23/2561 10/01/2561 3 

4. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลโคกตูม 

 5,842,800.00 482,800.00 ตุลาคม 01/10/2560 10 

  481,300.00 พฤศจิกายน 01/11/2560 10 
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  481,300.00 ธันวาคม 01/12/2560 30 

  480,000.00 มกราคม 01/01/2561 30 

  479,200.00 กุมภาพันธ ์ 01/02/2561 30 

5. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพความพิการใน
เขตต าบลโคกตูม 

 2,880,000.00 189,600.00 ตุลาคม 01/10/2560 10 

  189,600.00 พฤศจิกายน 01/11/2560 10 

  194,400.00 ธันวาคม 01/12/2560 30 

  196,000.00 มกราคม 01/01/2561 30 

  195,200.00 กุมภาพันธ์ 01/02/2561 30 

  196,000.00 มีนาคม 01/03/2561 30 

6. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ในเขต
ต าบลโคกตูม 

 90,000.00 54,000.00 ทั้งป ี 01/10/2560 12 

7. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 660,000.00 165,000.00 ศูนย์โคกตมู 01/10/2560 30 

  165,000.00 
ศูนย์เปลีย่น
ราษฎร ์

01/10/2560 30 

8. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น?
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก 

 110,000.00 100,000.00 19/2561 13/12/2560 15 

9. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน  2,416,000.00 607,000.00 5 โรงเรียน 01/10/2560 30 

10. ด้านการเมือง ค่าจัดซื้อวัสด ุ  370,000.00 12,871.00 6/2561 07/11/2560 3 
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และการ
บริหาร 

  4,533.60 น ามันพย. 01/10/2560 30 

  5,396.00 น้ ามัน ธ.ค. 01/11/2560 30 

  6,279.40 น้ามัน ม.ค. 01/12/2560 30 

  5,592.00 น้ ามัน ก.พ. 01/01/2561 5,592 

  350.00 
วัสดุคอ
ม.ค.กพ. 

15/02/2561 1 

  17,020.00 
วัสดุคอ
ม.ค.พย. 

10/11/2560 1 

  28,030.00 
วัสดุคอม 
ป.พย. 

29/11/2560 1 

  18,950.00 
วัสดุ
สนง.ป.พย. 

29/11/2560 1 

  4,520.00 
วัสดุ
สนง.ป.มค. 

30/01/2561 1 

  5,808.00 
งานบ้าน
ครัว.ป.กพ. 

02/02/2561 1 

  3,099.00 
วัสดุ
สนง.ค.กพ. 

02/02/2561 1 

11. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

ค่าสาธารณูปโภค  335,000.00 24,270.37 ตุลาคม 01/10/2560 30 

12. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

รายจ่ายซึ่งไดม้าซึ่ง
บริการ 

 317,000.00 1,000.00 8/2561 17/10/2560 3 

  5,130.00 10/2561 10/11/2560 5 

  891.00 11/2561 15/11/2560 5 

  5,140.00 15/2561 20/10/2560 5 

  1,380.00 18/2561 20/10/2560 5 

  2,760.00 21/2561 26/12/2560 3 

13. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์ อบต.โคก
ตูม 

 70,000.00 5,871.09 9/2560 07/11/2560 3 

  4,142.00 12/2561 15/11/2560 5 
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  642.00 13/2561 15/11/2560 5 

14. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ คณะผู้บรหิาร 
สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า 

 250,000.00 3,752.00 ค่าเดินทาง 
ป.ตค. 

18/10/2560 1 

15. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสด ุ  260,000.00 7,564.00 4/2561 31/10/2560 5 

  1,329.00 น้ ามันพ.ย 01/10/2560 30 

  2,699.00 นัำมันธ.ค 01/11/2560 30 

  6,875.00 น้ ามัน ม.ค. 01/12/2560 30 

  2,813.00 น้ ามันก.พ. 01/01/2561 30 

16. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์

 70,000.00 2,400.00 22/2561 10/01/2561 5 

  840.00 16/2561 24/11/2560 5 

17. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสด ุ  50,000.00 12,682.00 11/2561 28/11/2560 5 

  20,000.00 10/2561 24/11/2560 5 

  15,880.00 7/2561 07/11/2560 3 

18. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์

 20,000.00 1,600.00 17/2561 29/11/2560 5 

19. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสด ุ  70,000.00 58,514.66 12/2561 01/12/2560 7 

  1,000.00 
วัสดุคอ
ม.ช.มค. 

17/01/2561 1 

20. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์

 20,000.00 2,020.00 24/2561 17/01/2561 5 

21. ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 169,302.00 169,302.00 1/2561 27/12/2560 1 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
อบต.โคกตูม ประโคนชัย จ.บุรีรมัย์ 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำ
ณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42.0 68.45 6.0 3.50 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

13.0 0.33 5.0 0.14 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 38.0 10.97 27.0 10.02 6.0 3.95 6.0 3.73 3.0 1.20 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

45.0 9.20 10.0 3.49 3.0 1.04 3.0 1.04 3.0 1.04 

5.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9.0 0.73 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ด้านการเมืองและการบริหาร 43.0 2.44 34.0 2.97 12.0 0.47 12.0 0.47 12.0 0.47 

7.ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

4.0 0.16 2.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

8.ด้านสาธารณสุข 8.0 0.46 4.0 0.32 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคม
ที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกำส (O : Opportunity) 
    (1) การเมือง (Political Component = P) 

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี และ 
กฎระเบียบต่างๆ 

 (2)  เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
-  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนในต าบลเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
-  มีการจ้างงานที่มากขึ้น 
-  มีช่องทางการท าธุระกิจมากข้ึน 

 (3)  สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
-  ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชนในต าบลมีมากขึ้น 
-  จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
-  ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากข้ึน 
-  การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
-  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะดวกขึ้น 
-  การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น  

(4)   เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
                 มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัย
และพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
ต่าง ๆ ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกข้ึน 
 
 

สวนท่ี 6 
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๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(2)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมขนาดกลาง      
มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    

๒.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด 

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้   ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเค
ระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ

มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑0)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑1)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑2)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎร์ยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  ต าบลโคกตูมเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืน

หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(8)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบา 
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สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
รอบเดือนเมษำยน 2561 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนำคม พ.ศ. 2561) 
 

1.  ผลกำรประเมินคุณภำพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  1  :  คุณภาพยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  

๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓  ผลกำรด ำเนินกำรตำยุทธศำสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

  เป้าหมายของยุทธศาสตร์    จ านวน   72  โครงการ 
     สามารถบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี       จ านวน   60  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  22.22  ของยุทธศาสตร์        
       

๒.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๒.๑  กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน   

๒.๒  ผลกำรประเมินคุณภำพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  3  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๔  คะแนน  

 ๒.๓  ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสี่ปี 
(๑)  แบบที่   ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๒02  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน    89  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  24.39  ของแผนพัฒนาสี่ปี 
 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ    

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖1   
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   202  โครงการ 

     สามารถด าเนนิการได้     จ านวน   21  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  6.50 ของแผนพัฒนาสี่ปี 

สวนท่ี 7 
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๓.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
   

4.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 4.๑  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้
พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบ
เกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่
จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คน
ในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่ง
เก็บกักน้ าเพ่ือการ         
 

5.  ปัญหำอุปสรรคในกำรบริกำรประชำชน  
ปัญหำ 

(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ไม่มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 

อุปสรรค 
 (๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดรอ้นของประชาชนได้ท่ัวถึง  
(๓)   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมยังไม่สามารถเพ่ิมสร้างแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค  

บริโภค   อุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพีย 
ข้อเสนอแนะ  

(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า
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7.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
 ปัญหำ 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว่ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ     
ไม่ถึง   ร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
ได้ร้อยละ    ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็น 
จ านวนมาก   

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

       ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 95  ของ 

แผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


