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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น      รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  เรียบร้อยแล้ว  จึง
ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  25    เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
  
      
 

      ( นายปราโมช  สิงหกุล ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกไม้ลาย
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกไม้ลาย 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  4. เพ่ือทราบถึงการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล โคก
ไม้ลาย  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกไม้ลาย ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกไม้ลาย  ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิเกณท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  โดย
อย่างน้อยปหีนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
       ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโคกไมล้าย 

สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย/
คณะกรรมการพัฒนา
ของ อบต.โคกไมล้าย 

 

รายงานผล เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
โคกไม้ลายก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล  และสรุปภาพรวม   
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  องค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกไม้ลายก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกไม้ลายก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
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ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลโคกไม้ลาย   คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอี ยด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโคกไม้ลาย  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  “ ต าบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ” 
พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีดังนี้ 
  1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้
เกิดข้ึนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพ่ือเป็นการสาน
ต่องานเดิมให้บรรลุเปูาประสงค์ 
  2. เร่งด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
จากการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจาก
หน่วย-งานระดับสูง เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดย
การจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบล และมุ่ง
พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนใน
การให้การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยิ่งพร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
  5. จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสนามกีฬาและด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้การได้ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  7  แนวทาง 
 1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
 2. การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย 
 7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ไว้ 4 แนวทาง 
 1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ในชุมชน 
 2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลุ่มอาชีพ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2 แนวทาง ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และมีรายได้ที่ 
มั่นคงเพียงพอต่อการด ารงชีพ พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  
 2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 1   แนวทาง ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุก 
ชุมชน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตาม 
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจั ดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
                องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)       
เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563   
จ านวน 138 โครงการ งบประมาณ  97,713,104.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 
จ านวน 

 
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒน า
บ้านเมืองน่า
อยู่ 

36 10,307,000 59 41,330,000 114 49,988,000 113 91,969,000 113 91,969,000 

2 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒน า
ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา ศิลป
วัฒนะธรรม 

7 830,660 12 883,090 14 1,096,090 13 983,090 13 983,090 

3 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒน า
ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ก้าวหน้า 

4 150,000 5 250,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 

4.  
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
กีฬา 

4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 

 
รวม 

 
51 

 
12,466,660 

 
80 

 
43,642,090 

 
138 

 
97,713,104 

 
136 

 
94,581,090 

 
136 

 
94,581,090 
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                องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)       
(เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ) เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563   จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  220,000.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 
จ านวน 

 
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
บ้านเมืองน่า
อยู่ 

    1 200,000 51 48,841,100 51 48,841,100 

2 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา ศิลป
วัฒนะธรรม 

    1 20,000 3 420,000 3 420,000 

3 .  
ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ก้าวหน้า 

    - -  -  - 

4.  
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
กีฬา 

    - -  -  - 

 
รวม 

     
2 

 
220,000 

 
54 

 
49,261,100 

 
54 

 
49,261,100 
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  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   
5   กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 และโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 82 โครงการ  งบประมาณ    21,549,540.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 58.57 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 22.00 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

(ตามข้อบัญญัติ)+
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ 
(ด าเนินการ) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 63 19,652,270.00 16,870,550.20 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนะ
ธรรม 

15 1,390,670.00 1,204,829.03 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 1 200,000.00                           - 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 3 310,000.00 82,925.00 
 

 
รวม 

 
82 

 
21,552,940.00 

 
18,158,304.23 
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การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  40,000.00 
      

25,620.00 

2 
 

ค่าจ้างเหมาท าปาูยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 

30,000.00 6,108.00 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส านักปลดั) 80,000.00 
 

50,850.00 

4 ค่าเช่าพืน้ที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ 8,000.00 7,000.00 
 

5 ค่าปรับปรุงเว็บไซต ์ 10,000.00 
 

10,000.00 

6 
 

ค่ารางวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ 30,000.00 
 

- 

7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
 

200,000.00 46,002.00 

8 
 

โครงการตามพระราชด าริ และโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ 

30,000.00 
 

- 

9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000.00 
 

- 

10 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,000.00 
 

1,600.00 

11 
 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และ
ผู้น าชุมชน 

250,000.00 
 

173,200.00 

12 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 

20,000.00 
 

- 

13 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภาฯ 

80,000.00 
* 

- 

14 โซฟาหนัง 20,000.00 
 

18,000.00 

15 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

30,000.00 - 

16 โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) 
 

10,300.00 9,500.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

17 เครื่องตัดหญ้า 
 

31,000.00 31,000.00 

18 เครื่องส ารองไฟฟูา  
 

17,400.00 17,400.00 

19 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card) 
 

2,100.00 1,650.00 

20 ค่าตอบแทนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
 

36,000.00 19,500.00 

21 ค่าจัดท าแผนที่ภาษี 
 

100,000.00 - 

22 ค่าจ้างเหมาบริการ(กองคลัง) 
 

30,000.00 20,983.00 

23 ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน 
 

10,000.00 9,800.00 

24 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 

4,000.00 2,500.00 

25 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
 

19,300.00 19,300.00 

26 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

22,000.00 22,000.00 

27 เครื่องส ารองไฟฟูา 
 

11,600.00 
 

11,600.00 

28 
 

ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ค าสั่งผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. 

30,000.00 
 

19,200.00 

29 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 50,000.00 
 

15,960.00 

30 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปูองกันและบรรเทา
ภัยต่าง ๆ 

60,000.00 - 

31 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปราจีนบุรีโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 - 

32 ค่าตอบแทนส ารวจสุนัขและแมว 
 

12,000.00 4,122.00 

33 
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ สนุัขบ้าและยา
คุมก าเนิดส าหรับสนุัขและแมว 

100,000.00 48,000.00 
 

34 
 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

75,000.00 75,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

35 ค่าใช้บริการสถานที่ทิ้งขยะและค่าบริการก าจัดขยะ 
 

640,000.00 479,506.50 

36 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ 
 

100,000.00 
* 

- 

37 ค่าถังขยะ 80,000.00 
 

75,000.00 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลอง
ยาง   หมู่ 1 

605,000.00 490,000.00 

39 ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าที่ท าการ 
อบต.  หมู่ 3 

498,000.00 496,000.00 

40 วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ถนนสายสุขเกษม  หมู่ 2 
 

700,000.00 630,000.00 

41 ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างถนนดอนยาง-ปากพลี หมู่ 3  
 

395,000.00 393,000.00 

42 ลอกวัชพืชคลองชวดพัฒนา 
 

388,000.00 300,000.00 

43 เสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนเต็มพัฒนาและถนนเรียบ
ริมคลองยาง หมู่ 1 

168,000.00 167,000.00 

44 เสริมดินลูกรังไหล่ทางภายในหมู่บ้าน  หมู่ 5 
 

113,000.00 112,500.00 

45 เสริมลูกรังไหล่ทางถนนจารุวังโสและถนน ทสปช. หมู่ 7 131,000.00 130,000.00 
 

46 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค หมู่ 4 
 

466,000.00 465,000.00 

47 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค หมู่ 7 
 

350,000.00 349,000.00 

48 
 

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค หมู่ 5 200,000.00 166,206.19 
 

49 
 

ขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง รายทาง สายโชคดี 
หมู่ 5 

300,000.00 58,206.19 

50 
 

ขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง รายทาง สายดอน
ยาง – ปากพลี ถึงถนนชลประทาน หมู่ 6 

500,000.00 
 

454,646.67 

51 
 

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในต าบลโคกไม้ลาย 

200,000.00 62,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

52 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และต าบล 
 

20,000.00 - 

53 เงินส ารองจ่าย 
 

1,428,670.00 
 

1,309,589.65 

54 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

30,000.00 29,000.00 

55 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,680,000.00 1,555,200.00 

56 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

6,274,800.00 6,030,300.00 

57 เปิดทางสาธารณประโยชน์ต่อจากสายเอี่ยมเจริญ หมู่ 7 120,000.00 110,000.00 

 

58 ก่อสร้างถนน คสล. สายเจริญรุ่งเชื่อมต่อสายชวดพัฒนา
หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

274,000.00 272,500.00 

59 ขุดลอกวัชพืชสระหนองเข้ หมู่ 7(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

23,000.00 23,000.00 

60 ขุดลอกดินโคลนคลองย่าเขา หมู่ 4(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

136,000.00 127,000.00 

61 ท าฝายชะลอน้ าคลองย่าเขา หมู่ 7(จ่ายขาดเงินสะสม) 39,000.00 37,000.00 

 

62 ก่อสร้างถนน คสล.สายประชานิมิต หมู่ 7(จ่ายขาดเงินสะสม) 339,000.00 

 

338,000.00 

 

63  
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรื่นกลิ่น หมู่ 4(จ่ายขาดเงินสะสม) 1,555,100 1,545,000 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 รายจ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
 

30,000.00 - 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 100,000.00 
 

19,000.00 

3 ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าราย
หัว) 

34,000.00 
* 

34,000.00 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

88,200.00 78,940.00 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศึกษา ค่า
เครือ่งแบบนักเรียน 

3,900.00 
* 

3,900.00 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 

3,870.00 - 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน 

2,600.00 
* 

2,600.00 

8 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 

2,600.00 
* 

 

2,600.00 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

333,500.00 326,781.03 

10 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชะอม 
 

224,000.00 224,000.00 

11 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
 

400,000.00 400,000.00 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

100,000.00 99,078.00 

13 โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 

20,000.00 - 

14 โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

30,000.00 13,930.00 

15 โครงการประเพณีสงกรานต์ 
 

18,000.00 
* 

- 
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          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
1 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้กิ่งพันธุ์ไม้และของดีต าบล

โคกไม้ลาย 
200,000.00 

* 
- 

 
 
 

          4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านภัยยาเสพติด 
 

200,000.00 
* 

- 

2 ค่าวัสดุกีฬา 
 

10,000.00 - 

3 เครื่องออกก าลังกายแบบกลางแจ้ง 
 

100,000.00 82,925.00 

 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 จ านวน  76 โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  6  โครงการ  
รวมเป็น 82  โครงการ 

 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว มีจ านวน .......63......... โครงการ  
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน .......19...... โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ .........76.82................ ของโครงการที่ด าเนินการ 
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            ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  
2563 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในเขต

จังหวัด       
10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
  1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20   

 
 
 
 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10 
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 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์  การบริ การ  การท่อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 2 10 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่ อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 5 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด า เนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใ ช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
 

3 3 15 

รวม 20 19 95 
   
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 13.33 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับ ใ ช้  ผลของการบั งคับ ใ ช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.66 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด   เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 13.33 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 13.33 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 6.66 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 2 13.33 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33 

 
 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

1 1 6.66 
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2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 1 6.66 

 รวม 15 14 93.34 
 

 

  
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้

ลายสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 12.31 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายในเขตจังหวัดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 12.31 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4 6.15 
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 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

5 5          7.69 

 
 
 
 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปู าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

5 4 6.15 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69 

 รวม 65 57 87.69 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 
2563  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 8.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบล โคกไม้ ล าย  ( ใ ช้ การวิ เ คร าะห์  SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 

รวม 10 9 90.00 
   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการใน  เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00 

รวม 10 9 90.00 
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40 

รวม 10 9 90.00 
  
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่ง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายในมิติตา่ง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4 40.00 

รวม 10 8 80.00 
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 2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปู าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 8.33 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67 

 
 
 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เ ชิ งประจั กษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เ งินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33 

 
 
 
 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไ ว้  ก า ร ได้ ผ ลหรื อผลที่ เ กิ ดขึ้ น จ ะต้ อ ง เ ท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่ งที่ ต้ อ งการด า เนินงานอย่ า ง ชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบตัิได ้(4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 
 

5 5 8.33 

รวม 60 57 95.00 
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  พ.ศ. 2563 
                 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะ 
ให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิก
สภา อบต. และ
ผู้น าชุมชน 

173,200.00 173,200.00 173,200.00 0.00 

2. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
ปูายโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ต่าง 
ๆ 

30,000.00 6,108.00 6,108.00 23,892.00 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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3. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าจัดซื้อวารสาร
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

40,000.00 25,620.00 25,620.00 14,380.00 

4. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

36,000.00 19,500.00 19,500.00 16,500.00 

5. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

200,000.00 46,002.00 46,002.00 153,998.00 

6. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายเลียบรมิ
คลองยาง หมู่ที่ 1 

570,000.00 490,000.00 490,000.00 80,000.00 

7. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า
ถนนสายสุขเกษม 
และถนนสายเพ็ช
รทิม หมู่ที่ 2 

700,000.00 630,000.00 630,000.00 70,000.00 

8. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างถนนดอนยาง-
ปากพลี หมู่ที่ 3 

395,000.00 393,000.00 393,000.00 2,000.00 

9. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ขยายเขตพร้อม
ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างรายทาง ถนน
สายโชคดี หมู่ที่ 5 

300,000.00 58,206.19 58,206.19 241,793.81 

10. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาภูมิภาค 
ถนนสายพัฒนา
ชุมชน ถนนสาย
สงวนวงษ์ ถนนสาย
ชลประทาน ถนน
สายย่าเจียว 4 ถนน
สายรื่นกลิ่น และ
ถนนสายสุขเกษม 4 
หมู่ที่ 4 

466,000.00 465,000.00 465,000.00 1,000.00 

11. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างราย
ทางถยยสายดอน
ยาง-ปากพลี ถึง
ถนนชลประทาน 
หมู่ที่ 6 

500,000.00 454,646.67 454,646.67 45,353.33 
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12. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาภูมิภาค 
ถนนสายสมานจิต 
หมู่ที่ 7 

350,000.00 349,000.00 349,000.00 1,000.00 

13. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เสรมิดินลูกรังไหล่
ทางข้างถนนเต็ม
พัฒนาและถนน
เรียบรมิคลองยาง 
หมู่ที่ 1 

168,000.00 167,000.00 167,000.00 1,000.00 

14. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค ซอย
โชคดี หมู่ที่ 5 (2) 

200,000.00 166,206.19 166,206.19 33,793.81 

15. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เสรมิดินลูกรังไหล่
ทางถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

113,000.00 112,500.00 112,500.00 500.00 

16. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ลอกวัชพืชคลอง
ชวดพัฒนา 

388,000.00 300,000.00 300,000.00 88,000.00 

17. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เสรมิลูกรังไหล่ทาง
ถนนจารุวังโสและ
ถนน ทสปช. 

131,000.00 130,000.00 130,000.00 1,000.00 

18. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างพื้น
คอนกรีตบรเิวณ
หน้าท่ีท าการ อบต.
โคกไมล้าย 

498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 

19. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
ต าบลโคกไมล้าย 

200,000.00 62,000.00 62,000.00 138,000.00 

20. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

70,000.00 68,400.00 68,400.00 1,600.00 

21. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปอูงกันโรค
พิษสุนัขบ้าและยา
คุมก าเนิดส าหรับ
สุนัขและแมว 

100,000.00 48,000.00 48,000.00 52,000.00 

22. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ส ารองจ่าย 1,428,670.00 1,309,589.65 1,309,589.65 119,080.35 

23. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

30,000.00 29,000.00 29,000.00 1,000.00 
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24. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,274,800.00 6,030,300.00 6,030,300.00 244,500.00 

25. 
การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,680,000.00 1,555,200.00 1,555,200.00 124,800.00 

26. 
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 99,078.00 99,078.00 922.00 

27. 
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 333,500.00 326,781.03 326,781.03 6,718.97 
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โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลยีบริมคลองยาง หมู่ 1 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรื่นกลิ่น  หมูท่ี่ 4 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร  หมู่ที่ 7 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
---------------------------- 

1. ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  63  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 82 โครงการ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ โควิด – 19  ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเปูาหมายจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 5  ปี  
    
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลายจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
   
 

 


